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 ااه ذحو تعا اع بضل ري ريلعربلا يعرب لوس ملا
 ااا لوظزملا عشا بجي ناش يهاب

 بنيد را كمت عل ا رمطالا نإ اول !2طسسملاو عس
 راسل قيشرا و 0

 ل | ةنسانل اع يا اريد لا دم 2م
 يعلو او مشا | نم هناك نوصيد لك دنكحا| اذا املا ةرماومو

 فيعضلا ديالا قفديو مهاد مويكوصرمقسني مد ثفرب 0 ماريا اطصرلوت طتجلددو حبلا افاندالا ويمد باودلا
 مرسم أون ملعأ مالو جار الب مهو ايفو الو مزهارم]مزب الو
 «(ن و نسل ا ماكالاب ااكدو اليد درو 5.ز طعنل مل نافل
 نافيس بكًراداقو سلا ذب ةرعولا ملم لكيم الصرع وسرعة رك
 منبالوسانل اعمريرسب نارمزيد ب بلر .الالاو ناناطيش نانثالا
 |داد كلذ ببسب تاوالاف اكرر اف قيرطل اين يكرالو قلب

0 
 , بايع اوس ن | هنكرد انصر ند مهين | ثدرد ةوعيطيل ابار

 ءانساب واورنا دايو مماد ادرتسإخ الثالت موي 1
 مما فيدحلا سمو اهلك ب عمي ناوركمة ير يشهر ةيد احلا ؟

 ريل نارا لربط ايمدا وسرد عم تهييس ماتيو
 يورو زسحد انساب دوادوب دايز , كايا !ميصتيب نسرجلا اهَعلا ٠

 ركنالم | بصصترإ اقر 0 !!لوسرن اديك ضن اخضر يره لا

 8 برج اهتو ملم اهر يعم كيرحسرووا بلك ف 7
 رامزم سجاد اك !ىريلعي | اص حتلا ن/عربغد دو ]> ىلإ ننس
 | 7 ةاطوبامعر ع لول انج رعوبا عدل اناق نآطيشلا

 ربا )ا ارتيلف ا عفت عربغ دج نما نه
 دربو فلز ٠ ومو دوج مو ج7 ظ

 00 فاو ربكمطرالا نم اير طالع ذا دنا ةمسلا هذ دك ئدس ايلا

 .اذقجؤب ةرصلا ضرب ةخلابما رد عم ةييوإايدار نبع



 2 اد ميلا | هنعييزلاؤنعيعملا ترحل صيستتلا وربك

 دوسان الزنمو ازيا اعف رشا اذا بحتسل
 7 ايناشلا

 دوم ااص]رشسو ارش سوي ذوعاو [ مل اهريطو هه اريغو
 ملم داو رامز وت نا ال زنم زن اذا ةنسل ا عينورظعلااو مع اولا
 ممالكرسازوسرم تعمستلاات اهعرس فرم مكح تب مام نعجز
 رش نع اماتل امنا تاكد فوعا ل اقرعا الزنم لزن نم لون مويه

 فيعمل بتسند لذ مازنم نم جرب ِح عيب عطب ل لأم

 انعساميزن اذا انك اق هنعرسإ يضر ىن | نع هانبورامبرمرلا رطخلاه

 عرب ميا كثي رح قيرطلا عراق هير ورثلا ةركبو لاجرلا طحت ع

 هنرالاو رسما اإل مارا يو اهرب اف قيما اًعاوسرال
 ةريغو دوا :ى | نيس وت ةأيبو مام لومي نال بدلا ميلخنج اذا ٌهئسلا
 رئاك |ذاوهرياكب (رصرينا] وسرمن 4 اد امه عريب اندر سا نع
 مرش ءرلس نم رمد ايذوعا مس اليو قرر سيرا لاق ريما ا زبقاف

 وس ١ او رس| نم درع اريلع بري امّرسو مك لضام رو كي
 دأرملاتلق راو اهور] أو نمورلبإ |نكاس نمو وس رقحل وتب ماج

 بدات دوس رار اني صخم لد خلا ازهار اق صنعت ادّوسالاب

 ضررا اجلا رحردملا نآس لاطنلا نامسوباءاما

 دلارلابدلما ناكني داك انب ديد نكمل ناو ناويحلا يو ام علا
 فافاذا ل درركعل إو ميعد (كا 0 وس
 ىف عمل اد انملابهانيو رم امز اك غو ا اييدواضخنو ا اموت

 هن افي وشمالا نوما نع اما ربكد ياشلاو هوادال نس

 !كرمعانإ راف اموت ف اذان اك و ياكالص نا

 0 بحساو مهر يوب ا
 . نلانعملسو ير اعل يعم اع ب اموصو نطومزك ديو انه
 يعل ور د ناك ويلي ةيراليص رب وسيم ن /(صؤعرم |ضارْس رف

 مضل ولا سرس الار لش يديد
 باكو ركل زعل برو ضر الا فسم لا



 4 1 ا كنف
 ءلرلاد ان اك ملول اايصويبل انا هنع م | هرم شا نع ي ذمرتا

 ميى*هدانس (مل احلا لاف ثيهشس |ثعرب مويق اب جاب فاقع

 76 0 ١ 1 ْ 7 0 ما تناحا (رذ تاو اكملا ايلا جاتحير وما فرن وريعل او حب اشنلا

 نط انك ا ةحداو روصاو شهر اكذال "ب انك ء اعصجرم راثاو
 زو | د.إ قب ازيكم نبا د تروصتس | ذا اسم ةرسسخ اذ ارطا
 0 :وطردرالاو تاومسا ا لنم |ملو كوعيدريس/نيدرمئذ |
 , ةارماوسحاريداد ابعاب ياني هدب اد تيلغن اذ ار فوطصرب ميل او
 سنلاو تاورلا طشتنتو رسل اؤرةعرسلا ءارخحلا بهتسو انالئرا
 بكرا ذار ريم عسل فتي داح اميذورسلا بهتان اهدي
 سدد انو مدر موذخل فر ناب اسرمو /ب اج مسا مسإ هذ ٌهنفس
 - : .ر# نراذكاإ (,آيرجسل يبو رابحل او "هم اكل | ميال عمدق قحرسا

 رياسور لا ب !ةالوو مباجحاو مرلاولو مسننا ةزس يمت: اعلا
 نسون مومل |فيرحلا اينرا او فال سرما تام نيا
 ىبا/رعرزعرربا صر عرب محى نع امهريغو ىرسربلاو ٌظؤاد لإ
 6 وع دن درف ككنسال تاباوتسم تاوعد ثلان لوريل | اع
 ”نياو هل سم علو اعرلآولا ةوعدو مالا ةوعدو مولطم ا
 ةوارم ارا بحسلوييز ورحل |و همس امن عراو لع دوا
 ىلع ءظفادما مدزمالاركاتب امحو مايطلع مونلاو نم اءزقل أ ع
 مفاد راو مهجيز خي نا مو ةعورشلا (ّماقو /1 ةوزصلا
 ذل ناوصمب نآز ضف ال / نكلرفالا كرت ونام دع (لمذ ملو ومحل او
 ماب عرتو ةفسشعاب | ن اف لاَ قر احلا ف الاض نم جوزيلا و جيد

 دار !اداو مفلدزم او تاورع الإ ءاع وج ا بعاو مقل ارلات
 /مضأ نوعا او ةولنصلاب ماعلا دنع قت | دز نمدبالؤرعتما

2 

101000 
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0 2111111 
 نيم هرب اس ريغ دهم او عو لصو مبا د لع اموخراردررسوا| 8

 انياهصازتكاربلا بحذ يزد يجمل أ بهزملا رع هنولط ١
 ارم تن اكن اف نيرا ماشا رم ا 0
 0 اح مضر جن ملة 1

 ماوس عع رول اكن رشا صام ل 30 0
 ل ال الدو رشملا ل رموزل ا فو يراجلا تنيعسا أ '

 مع ناو ولاكر ,لبحيزل اريرسلا ةراضن | صصن اهيا جالا
 ازح ة وتو دادطب زم ميما يراجلا قروزلاو ةدددشملا

 نعاعاطقناف اهناذ انباصم اان ع/يدرص نكي ملاذا ملك
 ضي ليصر نامل ملامو امسننز لع ف اضو ااهل ذزنول هنقفر

 روت ةزانجلاو ئيوزنملا صو ةداعالا بجو ةلصارلا ع 2
 هم مل ودا رسايل يرن لاذ ظ

 ديسلا وكلا بتل او ةزسلا طغالو ب |دلا فر ع
 ةينرمد بس ٠
 3 ميا قلبنا بج الو نكن ذا اهب يبيت بحت مهول نم 1
 ف هيو ادار ريما دب قاب امم نوكب ناطرتشيو انحمالا غب معس أ
 / اهب ناو ا عبو ةماخ تيدووادبدلا تلابوند عا عود رسلان 1

 0 وارسص . ناك الو ولص تاطبارغ دس( ايثام ليصل لصل ليطو ولو جمالا اخي 1 14 74
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 , ارنا ور ذعالدأءرجاولو ذاع عادل هبال ضلر ولد انولا م امحيالا 2 واو اكو رخبم قا اعفالانسزارتعلا زيد أ ةواتسال فنا
 داو ناقل دنحم هلم ب | بهما | ١ شاول لالخ ةريزتملا عطول ريس ريسلاوسملاماودايشاثم 0 ع اك[ ونساز درتشيو يمال عتاطيرعالب ارم ايشاماك |
 رقت افدودنل ويجي ثيحو ,ةولصل ماها 0
 نع اينما انصملا فري اولو زاجّمْفف ار يدري عزرا كل و / 0

 دهني للا يه 2| ناك ناف كن نا



 ها .اطلاغ "1 اان نالباو ةقلانم يعمل !يليغل انايراو
 00 3 ا ل اه يب طا ,(نطف

 “َ اوصال افرالاولا 2 اج رحل |ن او عمال اع تلطب دول دعب
 0 تفيمل اذا مد -تلطيفاطن اور طبت مل بز لع داع نا

 . مر ادهتع | نخ ملل , هربت نمرعو ن اف جاءقلا نيبعت لع
 زاجل رمهنالو ةزماو اوزجرلا ريذ اسر بخل ذل ادغ طركس رهن
 ل |بوحو ةراوسو اهتص]رم ناك ناو ىصلاالو قش اهلاال
 ناق لوب تحري ناذ ةريخو د ابجال آله نموح تمر باب
 0 ةاييجالا خصيالو ملك منطاعلّمَتس [وويمْزا د أّصالا لعرسدتب لاك

 ظ 2 ا - ا ايوعص]و بفعل |مفاوق اور ىو 0 اًملدانإلا

 0 نماقتال هلل !باص| ناو أضل |رصزل ع لاق يلد ار داقلإ اذهل
 2 لو ةداعالا ناو ن النيك رص تول 1 انصو افرروم

 هين 11 ليصملار وج الون ل ملم

00 ! 
 هالات لوك اومأ ديس اءزبعل او مايقرب | مرعرلا

 ا ْ
000000 

 1 مدام اين و م بر

 0 برا وتوم ظلما, 0 ا
 خإ |ماوص ءزبق رعب امفوا مموي ضع الد لك أوس

 د نال الارض ضول | يلع دو انباع تاو

 ةمعش ميليسلا اهزهد رب ءوصوم او هبسرشلا ر ربالو

2 0 



 مم دمانوتبف اهي دؤطخي مينو زاجل مدس ١
 رح سغلاو مفك مارح ءوصول | ل مو برغل (44 س ازإ1 ع (ترإع

 ملت لعن مو انرتداهذ ءوصول الا ىهريغو يضيشلاو دب نجما نع ا
 و اغنلبا د رطيؤج اصوبو َءل يضف ل احل اازيع ع هوا / نار يسفت

 ريا ااوسو هزه ءانص لاح نكرل اذ ةوولا ةلبغن ْ

 رداو وأمل طناخم | مقيدر سطمطل ا ا ب سارا غم ”انييلعوم
 2,انكرعوجو ماري نما بعاص ون عنتع ولو بارلاودلذ //ن 7

 ملا ادار زغافضملا اك ضفملا ميل مصحلاص و نفعا لأ فز

 فوغ ضال مدل ردمعامابهاص ناكاهن رحازظ نان اتم

 2 الاد | ياا ينس طضل يري احلا ْ
 وير ولج اس دمي اس يشمل بل امل بعاص 2 اةعاولو ظ

1 - 0 

2 

 3 ن نقرا 0 ا 4 35

 2 :انافوضمل
 1 ا
 لو اتدصر اورجحولا دا عيسي منوكر ركل يبي 0

 ساهيل اوانيّبرطب نيقفرل اهل نيريلا و صول مصتتلل#



 ْ 7 كرما نعوا بانا | نعمت نا ' اوسو نسرص عربزن ال نإ
 ظ 0 رعنإل مضل ول مع |يصيال : اررك امّرمصف مصالا
 0 نم تااددار ليزر مالا ميتال لانة

 ََ تقرا فيدسنو ةضيزلارقونذاتلا سنك ماهماعي نار ضي
 8 د ,| اهتسس[بتح يزللا املا دعا ابرصأذا

 "رهو ولو البوطو ال ربصن عروس ناي اوس جولصلا|ةداهإ
 : ملح ةداعاالو ةولص تعم جولصل اننا وو تذول اول
 هوب ومو ةضيؤلا دا بسح عز اناردالو منج لاذ
 تائارلا زاهسس| نع. فاضإذإو تارا اوإاملا يواصل |اهداغإ
 دو ةضنم تاودو اوضع هفلتو ًاينوخمؤاةجارجو | نرمي رشنا
 مالو هس ذنياوطموا ولالا لادا نم ةدانزو

 2. اندحيو اقوال مد لامها ميلاع

 ١ ١ عساوبابازهو تومي لع 7
 ظ 0

 نيام ا ايف مم نموأدلا ردزإ متت ةزبد لإ انجريش أو
 ١ "وهلا وعاولع ننزل الع بحو ةلفاقلاو باول
00 6 

2 

 رع
0 0 00 

 اا - - يو ج3 اغيب دووروسا تقو لوفد .
 ١ ١١ تعزو ترا يمطس اح بل نكات اوزتمتواردسع
 ظ 0 ظ لانا بون دكا 1و وعلا ناو أ د ججع#لا
 مآ هيك هل |نيفلا_يوتي نكت يوبكو ةالاريبج ور

: 086 
 2م

5-7 0 4 0 
 رد يشاع ١ 0 هولا دوي ببجرايفلاةافكا
 هرم
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 راتخلا حزما يرداو ةولصل نو ةشياي رستم

 نا طرتشنو اكو نع ردا ياكز ع يل !صوضر نمر لاو ش

 امرضرذ طقسلاو يدارفو ةعاجزموبحو ةعنمالدقو يل دقو

 د اتيحلا بعتز ال اجرا  دوجو وم ناييصل الو "سنا عمن
 هقخجيار زلت رمو عابرملا نم صن عفر اة اذ نفرلا اخو
 | اولعت روما | عرض ضع سرعت اذإو

 مقل طؤوغو مم اء يع صرحي نا مجم دا من دديصول اذان: اع 92(

 0 ازبصو مكءااذاديلاةعاحلارع الزومسف ١
 رمل ازوفدعسو ةعاحو|م 00 قرص 0

 ٍيهساميذ ةماحلا نا وعر ومأ ة درك“ قب و

 لاب اهبشل فنا | ةره اج فال ميلا 4276
 و لامترنا تيان ضرصاةل راع داعب ارلا ةجاحلا

 رسال علا لا بجي لا بجو لتيار 1
 خصل سو كلارا عيدي 3 مانق امهلرب| تبانلاو سؤْتسناذلا ١
 1 و مالسالا مدع نع رلوقي : و مسايا ا

 طقف مز الز ظرشم هن ةعلاطمارصلا وحار نوال وصلا حا ٠

 هصتلعوفولا اول ملم فيذكتلاءريشنالو واع جفاف 5 ١

 مالسال(طتف بيج 0 7

 د م 0 َ

 اهتنسسآو مسن قاب

 | ناو ملال 11 ا ان ل 0 2 0
 أع لمسالاو نكي اراك ضار وتِصلو 0 ُط 8 ماو

 ةيضس سورا جب نار داندب مغ 0 ل
 اطرتش وسل ع كو ارم رم اتعاناأ نر نق 0



 عر ظ
 وايام د انرشلاةجاوارثما نم زوار لغرف اوس
 7 2 يلا 2اتكياعرضاف عرعر ورب ذل 0 رشم ميلا
 2 ةضاؤو معو مو مب مد ناد ميو و نع دوم يطول

 طرتسشسن قررعلا ماو الجومو  نايلاعديلع نول نبه اطق ل ظ
 يقرر شما لاماد يشن انة منسأ
 + ...تافرعلا هفنراساو تامل ةوسوا مرو وزب ايرشن لع نما
 5 ”ارلاو البا دومو طرتسمو لفن بهو مه ]لل | رثح بل اعلا ناك
 0 تعلو مادخل | تروم عض اوم |ذر
 ملح ىلع اسم ةوق ريد طّرتشرم ليلا اماو ٌةداعلا
 نازك نمز مدل روح ل | نخرج اف ريس |ناكم ااساو ظ مات دينار بأ لوح دل ا
 ير دور ليصل ةعاطتسا ساو دايملاريدلا ايلا
 5 زكا قرا صرتي امام زمإ وا 0

 هب دش قيس ل اريطارن يح ترا ا تببتح '
 0 (ضلاو لمى ا نيعل ان ايوضشم ياو ا
 لل اكل ذه او يم هي عاطتس ارق ادا كيل نم
 "دانت زو رند اريخب ردع جلا عصيال بوطمعل |اماواال مامن . 9 | وس تعوم | ينجالاو تراولا وجو ب ىراولا اعبي لذالاد
 , لذ اههج ب يضرب نا طرفشي ش اموكب لاذ حصار ضوأ وس مصاخ - راهسإلا عب هنع اع نع لضاف رب كروب ماجن لامدعو نا
 7 ةالواو هدالوأ نم 0 ريع وري نمرصوو ل انبارخكل ن ف
 5 اواو ندع طك د انس امحرلث انال اوريوكول ا ةدالوا
 ظ : [يبنجالاو اقالة دول و بوضع مر يعوصو مب قتاوزو مسعل

 1 كد !لاطا عر داراوإ [ل بولو هال | اعراول
 8 الإاك بوصعللاو تريل عوفنا ا هرب ايدل ا روت ع يصالا
 17 | د توسل ننعم نواعم (يانيساولو
 برصد يلا رع ءاوياجا جيتي با ةلعل اياب
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  مميفخ اف بسمله يكخعزلاعر طال ادهن طاري بج ا

 راج او مفينحوباو ك«داقو انصر مازح مَ عرض اثلاريلعأ ٠١
 الصاع تام باشي تانغ خا | ذااردنع مر ونلا ع بجيل لاق .٠
 كلو ةدامرشا ديتول | ايصاع م ردوصرإ وو نمو ظل و مأ بم الا لع“
 ةنسسل (نم من ايصمب ليو مقسف نابل م تام عع اه

 مالسال اجي ميلع بجو نم عير ف ناهسالا ع شنم رجال(
 ى ياتو ًاضفو مالسال امج ميلع مج ولو (يإه اهنريغ ديم يصلالا
 ىس اهنعومو 1 مما وطاا] (اضغلا مث مالسالا َمخياتموو ٠
 , هديل مرارا عزع نعال عرعر ذنواانضق ريلع نمو كون امعال

 نما نع ردع حب نم ببوتصعم رج انساولو ريغ مشن نع عقر ]
 مند اجب ندصختو اتساواو مالسإلا ع ودو مالاسال ا مي ريلعو
 و هريزأ بابل |( عورفو ةازرجا ةدعاو هن/ نة لا
 ا بسسس ايلا بارضلإ لعاساو اما يسع تلا
 0 لول | لكم ىامز دان اقيمرل !تاقسص ماوانإ ةريفاثلا
 ١ ل عر ةاسسل يد دارو زلال“

 ْ 0 4 و لاذ نر نضيع وررجلاب م ا|مالادضمني الد ريعلا مولر اعولط ٠
 ١ امدح رم ةع نعتبر ةعدقمن او اك دفعت, ةريغايا معا

 الا 0 ل
 #0 ملل ردت |ريغ اريل |دليل 2 للاب رقمتت ال امدو معجب ريب
 ا 000 0

 07 را جوا 0 مرامخبوو امسك ميكس ازلاف راكم ا

 هيل كيس .لودارص ع يعصب رماه اسو رايد ةكيرشن جاب ةاقي ١
 / ١ رسارصر عياش نالوفزضدالا رو ذكس عامج بمب نم مري املو

 : نم ابيب رههسم ا كورن او اد باب نم مرينا مز ضيعهلاو 00
 كائلإوو م رسل هوي مام متم مارعا بوك, ن ابحجسو تيبلا ٠ ا
 تالا ماا زم جلاب مارجال انكم ميما در ايسوةج اة ندا

 نيب .ويطنإلا:رايبرشت 00م انيق ملال /نيب نإ
| 

0 
 نعال ل



 ا ظ . ءاي وعمار ةجل اال نواس دال ا
 امحرح | رسم مانت اومو كم قلل زعوعر قفألا قاشلا مسقلا
 ريس لغم زبوملا نموعو دنا نم صرت نم تايم فيل او ذ
 ١| يبرق و نعل نينا تاما كوين قل طاع ماشلا نم ا نكس روح | نائل مارم شعري زكم نجد منيدو لاما
 7 سوت سمول كيصرول لتر ؤلل 5 اما خس اجل ادخل نم نيبو مم ا تاقيموهد بلاعتلا 8 | "ترن وعر ارلاناكسأ اند ريكو رام نمزحارم كلت ونك

 ازاف كو انباهسالات َمماَيو ارك ل مي نمل !ناو نلما
 6-2 ت اد سساخلاز اج ارخي تاقيم مقيم نمي 0 رماة والعتق لدين
 نيب ريل اعهو قا ملاو ن اياز | نم ندمت
 ا 2 كر هي يس و

 0 تاذ بمب داروو قيَمعت نم
 اس اي يدل سم1
 ايامك ير ممول . نمر عناق منح

 اجتيري نم يل هاريتنم برمي هلو الهال تيتا ذعر: ظ
 مدوضورتف رك |نبوتو مزيد ت انيعرتب ماشا مميرلا

 ظ عيكملا نالوقؤضف ال يد( رو مد لها ةربو هزم تاقيلا
 ١  نسؤاثلاو 2 اصردل| |وسرل ءاورق| تاقمم ا م عك ن

 1 10716 هج
 1 717 بّوال | نه زيوحو رم نمؤهبالا مذ

 4 بلاسيقارلابَو (وىؤاحاذا مرداس تيذاوم ا م نسيف

 1 يلع هياء ةلءاستل يح ماين ايش اجي نأن

 >0 هو اذا يو فجل ارا قد يَ رخالا د
 0 ديل ولسا مازود اج ناعد كاتيا

 داوم

 اميسلا

 تت



 نايك نافر عر نكي نارتم 05-68
 م ١ تقولا قيضو | ةعفرلا نع عاطقنالاو |قلصل اوف وكزع
 مما يووم هدي درصرلو لسن نيمو
 نات زعضمو فو لك ذوص دو ماعلا دورس ا

 ل اطقسا رك ع د اهتمي داعناو مرا |ةنعطمس نم عاؤنا
 اروزعمو | ايسانوا الضاجو |ارم اعرتو اجزم مدل | موزل اوس

 ظ رداعل يب زعاشلو عسانا الذم الا ول نوقرتذي ائار كة رجب
 رنا كبت رعازب ”س ديلا ءادال يامال

 مندوصلزم ال يسع ودو ما مالا لسع ويب كشك ما مالإ إذ
 ضيا ناو د يلو فنل اء وعلا
 0 (نح عيهرو لضف اود (ك ْمم) سنون ةج تائبم اب
 01 رج ناو هسعلرر فلا الادب ااعاو يعش

 عيش 0

 ءج قع ولعل اهلل بعكس رإلمإو | ضف ةرك 5 |
 2 دزمبفوقوملو هذرعب فوقولار 0 قلو اانا 3

 در اها عرل لاسغذئلو قلخفاو ةضانالا ف اوطلو عل عب
 و ايزعيلا# اىساةروزؤتسإلو 0 قيرسلا
 بس يبان [ىقسامركك اهداتك# | نمو ضيراحلاو

 ةيناكلا متو هل اكتر تامل ناب نكس

 رناعلا ثئنو فتنا لدي طنال ا تلخولف مكي اةكالا ل ٠

 وكسلو ةوكو |هطغو رمح: الشي فديت اكسال
 نع رجا /ىيل 1 ةوتعو_لوس (ءو [ميد هو | عمشل ربل نأ

 لت يففالاو) ةردارازاسبلبو مسسبم مل ا اع مري يل تيوب ش :

 سبب و غومبهملاهركدو نين نب درج يشيد [ًانوإ 1
 ملاَيَي نود دب بربطت اعصنقتن راو نع ل

 بعزيل هوو درو اطل نازالاوناعلب انشر ا

 06 0 ل ةمادح ومره و 1 6 ١



 ١ ويت 1/2

 سس
 ل

 عضو |وضوس نم مادال[ د عن برطل امنت اول و هيعدلا بزب اذع
 مرينا دونم يلعادو دال | مجريلع بوف الو رضي مل هوذكو هقرعلأب
 معزل راسل بيطم ابورل [عرتنو |همابتخاب رلتنولو (ًوتنارع

 0 وسو عيعال اخيبرفل |
 مالال بق نرع ءوكا ( كب انحلاب يدب ىسخخ ن !"هارمما

 ا (يفشكب ةروماهانئال علسإ اوتسَسل انح | نم كس
 قول دما وووزول ودب (تلاو عرعر جور !باضخلا

 جباضال[رضمعبضضوهو في زق اوروسْلاو شقنم ا ةركبو ديل
 دامرلعتف دوب ان جل 24 مار الا رعب باضلا ايإ هرك“
 ١ وب م الاس ام/ وكوني نيتمكم اصب

 0 النأذ دعا اوه كو نو زل
 امهالصولو مامالاهقخكر نع مدنغا اهالضف ةضيزن تقد ما ظ

 مه ارك تو عامالا نان اف لضنا نايتتضيرزفل نعمت فنم

 دفا اماردالا تقو تمرح لا فوو نما عاما لصلا
 نزضفال | نو ممازصاذ كس د أ اببلا امولصما زكا ت فاو

 مرخين الضم اناا رعا ,دارص روم اغيدل ناو مالا ثتو
 الكان نويل ااهتنااذا عرج ىف اكراو ىلا انوعنو ةدصا بتم
 هيلع قفتم كيالعا ميش ترن عيكعلا اذهو اش اموا نأك
 ملل !|انهتشي نا تيتو نمضدف زوالا الا تااةنازبم .:

 عس ]باب نح حرج ناإ ضم ا/ !انذق ناذوكإ | (َاو هاردال اودع
 ا ل )يسكر اص
 تزعل ايلف او جس الفد رجسمملانح مرحي انقناو 2 6

 7 ع ١ قبسإكت يل ]نمابيز
 سيلتلاو جل [2كوض ول [ييلعب كوني ن م - دعوت وو
 ب ١ قنا انراق ناكداو محل [ةيررصرلا |يونارمعع هن ا/ئزاوزب

 | ١ هيلو مبلعب اذهوكوني نإ بجاولاو نرعلاو بذل ضرلا
 0 "ناد ناب ب ظنت لف لا 1و مبلل !الومي اظنلفلا



 دا ضعب_حاقءبو ىبلي ّحح مادالا علاللاق اىبمل !ضعن نإل

 وو «اسلا ل وتدو ءيؤقب يونيب نان ايتحالاو مسار رهف اشم |
 مسرب اهل رد ب تعواو خلت ون بلتل امين مح
 نعل تدور زميله ةريغورع ريح راك ناو هيبقملا مارس
 ميلا اذا4نالف نع !إ ![ اريل دمع لاعترس مب تعدأو نالف

 ىو يبطل هذه ريكي نا بكسو قيوج ا رجول تل انبحاذ
 ليسوا رف اليلر اسما ة يح جا كسب وقبنو حجو حج نح دب 21
 رسنفلاعهسرإب مريت ا ندب حالو ضف يو تيدا ثب إلا
 _لضنالإ| و ميلا نحدعب اءاستآ#ر جين اف مرمباع ى الخ
 دروردو رويال نا ع حالا ف الخ ميذال مامئيبطت ربل محا اكن نا
 رخال اوزضنالا ع رام رحاف عيجعلا ثيدح ا ٍةر نارعالا
 ىو غرعل ١ يورو اةرعب ىلو خا يونول خرعست زاوح ا تايب
 مل لام نود ةأرر امير اّيعالاه رسكعو امه حان ىيجاو 41 أولو ص

لون امزح! تدقعن | تيكر عوا نيتنحب يضول ج3
 كوالا يد م

لاو حنملاو دارفالامحو | خجل مارب مكي امه ءل خريف
 ل اوّم

 0 0 ا راهو را در م+-
 لحل وانمتمعلاب مماق اهرترما [ داز كح نم جرحه نم عرف اذا م
 فاس اييؤ فلتر يوص راو ادلع ممم | ةنروص دز ارم غد
 . تافيعنم ئرعلاب مين اونو وَمَا !(تمار لاننا (كان|اهنايب
 ايونكمدء انقسالاعتقى د ركم نمرجا يضيء انس عروب هلا
 وعلا نم غزو اذ [كتيجرظو [ويجم حبتان عملوا يدب ءإع الأ
 نمل احب نع نإ |اتصاو مهن ماو/(مرعق اس ناك اونلت
 لمتلا تاك ا زحضبو حال امذا غي غل لاكن 2 ىدنسف اعبع
 هلع زيالو رحاو قطو رحاو يعسو رماو فاوط اهيئكيكرججت

 دامو ردم مالت ان دقات انا وانزاقر اصو اضي ب رحارحا صامؤاولن العويل تقخجبامم
 5 م
 يم د



 ( :ر جيم ملامجوتلا ع !هرماع ا عيل

 مناك عملاب مداول عمات ويل ااعابججج وعي رو
 ا اب ماو ملا

 1 |ممال/س من يون ناونإ قالطال | اهسناو ا
 كورت هند مانعة نازل او خارصقبالو
00000 

 لمعلا هريجالو ظيللاال ب لكلا( مينلابنييقنماو ف 2 5و
 عله امل صعاو غهمدقعل وج ار هيا عادا ن اكن او مين
 . كوالا لع نمزضفال/ امين او + طيح ويهيثم
 رضا ]مال ارنعٍنعتلاو ناملا زي ومما سدا ال (وبو ًمجيرال |

 راعي ن] يع ادار ما نمرضف انامل انإ أو ق لطال | نم

 تءافلا طع سو هو ةنسرع رمل |رجخ ا نه ينل لل
 ٠.١ عبسي و ريحت ال | دفص (رفص ا دعاصت ماع مدوعتمم او

 ' نمرثلاي عموو (رفضوم ة/يكرمإ ادخ اع |ملون
 ا امأو رحال اوبحر اذ | ةعبسك جلا ةرماما ل موص رسل لطم ني

 ْ ٍود3ب تأتِ ىلا دوعيال نا طورتس ةعبراد عمم | اج مرلا بحكي

 مهاعنم تاو كلما لارسال
 ىلُك نهانا سو ملا اعا مر ا الجهل اكن ركيالذاو
 - م ل دالث طول |. - ارق" اف نينلورم نم |
 ل ادوعبالن انيك نراقل /يغ ملا بجحاعاو ادم نركراتو
 يكرص اد نم لوكيالنأو دفع مويربخو د :زومدرهب تاقييم ا

 لَو (داللز اجري. مب م١ انوع مرعاول هج دب, مارح اريعسملا
 نا ماو رول دنع نع غن الا
 هايتك رانبإت نرثف ناكر او ةدض عظااكذاو لاشك
 ا ريب كاش اهل مث ملص ورحب و قلم اضنا ورع ره! ارقعن |

 0 7 مار اكد ]نا اذاال اريزنبلا ف مدام فرعي ناريزط الو هز

 ا رام ماحبك نبع (علطم م ادمن اكول و سين رهن د نر



 كاكولو 0 _
 رن ناكولو عصالا اع قلطم ماما رحل ر وعن (ارس اود ءادإ

 نقب ن6 اوس تاما رفرصم قلم مادا رعل و خه | ري

 0 0 0 مرا يزن
 5 10 ضن نايم ا ميل

 نا و ارم

 ناولوو نم مم 2 | 2
 هركالنزكلو ب 2 يي ا اا

 لئثي, مست اره وميك اعنا (اعرصر نإ بحتسنو جصالااع
 هبحا امطوعدل ا مرا انلا نع ,دراوصساو رنجلاو مل اوصر 4 عترب|
 ارغاقو ماو بحس وو ل [نمر اننا بحتساو مبحإ نطو مسنين

 دفع اضن ا نلأب اضيع تاتو (ىكويضمو اشءامو كانو
 طيضو دوعصر/ق ببسي نلامالاون امزاناو فاوع الانيا
 دوعفو| مايقو| قافزم عاّمجاوازوزنو | بول رن نمرها توددر

 ىلإ بجتسو ا
 اسال تافرعب ميعيربادججسو نهب |رسو ءاملارعسل |
 ”بوصوفرنو حمال |دعر سل ارب 220010101 924

 1( ويري الريقورع اك |ريعؤروف رياك مالا اعدج (اؤلعم
 (ررولا فاول اك و ةئاو (رعمود :ثللادج از وفوفو
 ظ ضافالا ف اوط ساو ةصوصخر اكذاام[ نال مالا لعسساو

 نو همتوص نوطو مسيطر '
 تالف ةرااسمآو اهب عوملَع ١

 م هركم تصف رتان ارسا اهرعاقتنا اعرصتة برام ا
 ريلاوس ابق ايو تارم ثالث هرمز ردي ادا لت بجكتتو جن
 ميلك صن طفللاب مال | جر ميلع راف ىضادو مالكب غني ا 7 1

 ةلاحلا نعاني ارو للعرس امر ماعماو عياشلا ا



 و

 الريع شعل ان 0 ياراذاو

 مييبلدل انو ]ع رثكو ملاشلب يبي موبرعل ازييدلسل ا نسحيإل نمو

 ادنح ابو اصور اون عشب نا لاقباو سنس اس

 ميلع موف مارحالا تامرحت لن لاهم |(س ل
 مرح 0س رعبس غرعل واجب مالا
 0 .عيمرتريلع ٍمههرمز ا ماف ةارماو ل جرم نابرض
 نإ وهيه لف رغوا| داعم عرئعو طين ناكاوس انناسرمي امك

 ظ مديصهل از غموقم ةؤسدل5 الو هم لو 2م أه مسإر يع و ضي
 حجل وزتسرصتد امرت رمرتسي نإ مي يع موخكو دب

 ”وينالستس ا لات ارسرالاخا دع دك اذا ةونعو

 يان ةوحوا مكن غتسو | |مام9رسعشبو ا د انووا هاج

 هولا ريل مس ريا ىس نإ هوانا مس: ل“ | سم ]وسل

 عار اظيخربطعرطو|لاطإو رس دعب نطو ولو ىُم سملو
 ظ 7 هركة وو يي عصوولو س أءالف عمو

 ٠١+ نالنافرموراطوا بش مسا, لطولو ععال | اع

 2 انين نام او بوس 176

 0س يف ابو محول نم سارا اريغعاس|و
 ن ليل زد اعسؤمل ا ننردملا ديف محجبه امه وتكم ادرلاو

 5 مكطايجزيطباهإو رطايخع ادارد طبخ تلد رنموضعرمدمو |

 هلو ابنماو ةبجلاو نابتل ]ولو سلو صررشل اكاد و
 ا ريدر زل عر ذو طيخب ]ريح جوضمل(صرقملاو ديلا
 اواجونج ا نم ان اك اوس همي دتضعب كرم او ب نروح او

 1 ب دوور مج نعربلا |[ |وسو رع ا
 ”مووبشي | اكس نفل ديو سار
 .+ .ةطامالا تدعو ءاساررصم ماي ليان

 15 . كوني نانو هطابض رف ترجو نام ب سابالف وكي

 ١ . كيداعيي متي ناو مقالب تيو ةجاو صيشلاب.



 /ازالابو ةايقلابل مثيل نازلو ٌةطيخم عاقر نم فلس رز ازابوا
 يلح وكبو فيساايرلهتي ناراونئلآو تلد نيد اطادزلاو
 أيْ رسفن لعؤل اولو الا سبلبو رّهطماو نابض[! مطسو
 رهزل مسبالرعت ماقول فيك ناكن اذ  طضموهو مِنِحرمَا
 بال اريل سمتسد مل دعت | ماقول ثْيحي ناكن او ةبذملا

 .., ةاعجيؤاطضريلع دس ور ازال ادّمعي ناراو درفالف جالصإب 0
 ضخ" الو هراناؤ ها درر طزرهبناملو كمل ييزعيب و كيما لثم 2#
 طبر ازورلسمو لاير اذ ال و عمي نا الو ادرلا دفع نضج 20

 لهاشب ام زيافازح مف فرغ الا رف طؤيسرطب رب م دف طؤراطيتخ
 ادرل ادفع وجي نيمملا مام/دو وب سعت الو راجح ا ءاوغريف
 ددو رباهصاو ع اثل [نمنا فلاكم دو درمزاشرز (فنازالاك

 قولو امزع سار ندررعنب نع درل ادع سرت عد (ثلا دنا
 بجمال اع مارجورز افصر قاس ماع طلو ثيفصالاندلا| ١

 ١ ضصنستفلجرلإساركابوحو معرلاو ةارااضكاو ةيزعلادب
 سزكلا و" نرسل أانإ ناكامويصو طيذمل اناجولا يؤس ايزديرياتسؤايعان“ .' : |

 سرمل نونو نمرتستو فخ او ادوزرسلاو يهل أ مارقال البت
 سارلاورب ان [سارل اجر تس نكم لذا سارلاهلي يذإانيسيلا
 . ايورابوعو لعل دس نااهلو هرتس اعلقف |( بجك نوع
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 رك و ةريخل بحتسي اكرقسق مولا بحسب يلعن لور لتقل ا

 1 ما سلا 0

 مطخلاو وسال عمو !نمرهطش دامي سار ار جرد نفض مزمل ( 1ع

 >نالزونب الن !قوالإ (نركك ةرصش نمش فريك نمصررتغت '

 | داس جرف (علاحاىربخإ تعئماو اح او مفرنلا نم برض

 ياو ةيردل |!بذدك الو ----
 نوط ذيبضي ن|تيبحامإ انج نسم لسلع "فاو رصيف ١(

 ' الو هرعت وصال[ بردو مهدد ٌءلب ازهر .ابازيو ردم نإ
 و ماجة اري اجوحو نؤتملا اسكر نمو ا

 ]كيال ا اناملو ماما ةركيلسق و ةركالو

 4 (ذامماخلاورصفل انلوماوالو ةركيالف دعا (ينوتلا نود

 لسملاو رمش فني الئتتجو يع ماما لو مسلم |
 امهزل ةعستو تعش ركع يوسف هعيجلو مسي زول زمشيالا ١
 لف مك فتشت[ ما الباز ناك هيو ارمس عدي ايوسولو بوما ,

00 0 

 7 يلا ا اذ هتيحلو مسا, لغب نا مريب.

 7 اع او (خلامياءصن دل واو قدصا

 00 ا
 كمل ال[ ست يسسم ابإ/ ملء دنقلا ناذ أ

 كوالا كوضف ميفو با“
 والاب ماو رعت لوني باوال | لياصميف :د اهلوضد جادا

 ظ يسوي راعي هوندا هجمات لاهو ١
0 
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 ١ امؤالا ةزهؤر فارعل جد لحتناماسحأو ةدسل ودم تافرع رمال
 .. !تدوفت يقف دو يضل م كم لوضدزدق تافرع 2| مهاووع نم نا
 كروز ايزو يما ايحمتو مورتلا فاوليو نعاس ةريثك نسل اا

 جباسلا مياة لءامالا ةبطخروضعو عاج ارججسم اب تاونصل | ةْكو ظ
 ]المل هلل يم مز اي تاوسلا منع دل انيك يببماو دك

 لب اذاقيو اكلا ليسا لاعرسا ادب ناةركو سام ل كذريجد ١
 1! لساو لمد اذج مالا بوتين اانباعصا ضعب بحس ارف محلا ٠٠ ا
 ا نع ءلعجاو ءكدابع عسب وبا رع سس يجاو رانا اعيد ١ ل
 | ممل ور عوضا لاو عوشنم ا ص وحتسو كتعاط)عاو كياابلوا 10
 نرش يوط يذبل كتغامكم ولب اذا 12:2. ! هكم | ام عرسجو 0
 قرط بوصة ةلمر فس اب جو اعرشو أ. متدزيويعو اذل جذب |
 ١ ٠ انه [رعؤيرشتغاالار يو ذ اعد قب مناكئ اذه ةمدوهد ! ١ لبني تمي انكنإ ومر ءشياعرجسو ةداتعملاةملا 3
 ٠ هقضردر يصلاو(عنااو ضياح ا يعدم[ بعسل بضلا 00
 ١ ١ اركز نم ركملخربن ادنسملا# بحل ليل | ماعالا باباس آب 0
 ١١( ' عرضا ذاورباقملالل اهيرمرخن د كم لعاب ٌدملاو فاك | شم عة
 ١ ١ يجو كووشلاورصّملاو فاكذ |مدبا زك نت نم خؤ ند, لله هاد ا
 ظ ضنإدو يوطذ بوضيلاو ناهتيحقؤبج ب وبكم زفسإاب © 2 02000007

 مسا

 هسا رصزرم نين |ىوجسي تأذن و وزمان اانباحفا 1
 ملا مرا از ارح عاو نيلبج نيب مقييصلا قب ملا حميتلاو ٠ وع

 | قايلارعو وكر راديو بص كاتس دا 7 ١ يسايلحل (ةينكلا نملوطرلانا نوم لح يرار اتخملا تا

١. 13 
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 2 م 00
2 24 

 | اءاودقب مطورتناكن م ايزنلودرل ا بعكك سماد الإ نين اساذملا 13 1 ا ل ضاع يس هع ( ري

 ل زرازلاق ايل الو وعل ا: بحجسيالاول ام مقب طق نكمل نم
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 فطلتي دو ةمجْرل اه سانلا اري | نمرد 00 7 5 0. ا 1
 ههرتموع لاو اهيف وص ىلإ هحتبل هل الخ يحب افحابو دج زي نحيا
 مالا عش يلقنم الا ةهازلا تعزن اهو مهاز نهرزعودهيو اهيل.
 لضهر تمد ا اسز الا لعلي الن مرح | رينع نم كاي ني خيبخر

 (معد |ناوق | هل سيو شيد ؛ فالخ هيف بحس حو ماد معزا
 صو و يام روسو رز درعا رسكدال 1 نكن اكن او بج مل موو نيدايصلاو نيب اكسلاو نياطخلال مون د سركتي ن مح ناك نإ تلاثلا» بحاو بان اغلاو 2-7

 بحول اربع ن 7 ض نوكين ا اةيرخأ طور لم تجي انلك اق.
 ن |ىشدات ( ف الخ دلب مولع ماع ةلذ مرحاص) هبا مرحل اهي ةنصلا | 2 انّناو ب اردرحم لوجو | 9س عامل نذاهلوف الغالب

 فور بيحيانلقا ذاو فالخالبب عام ال |ممزفيالاد في موف مايك اهزةدوالسملا الر وهلا يك لؤي ود ارسم هوو سعت مر 1 ىو مملاطنم اي اذ(ضدتنا ام اهل اتملالضري النو ماو د ةياتعا مك
 روم ا يحن عيشي ا امن | نل دلع ءاضقالو ع عروق 7 ل
 إ هيفدلم رم ان دركن اعصاب دلع فلو هس: 0

 "يالا عقر بحس ة بم مهي تلاتع ْ
 نير اكيركد ل ا هب لأ بوم رتعملبملااعد ب اين ن/ ءاجدقف /

 ما الهال تكن ماوعرببو



 9 وس ؤيرهسل |ل وخد ةىري عمدر اف رطس مسا ةداز تيبداًأنب نا
 1 5 0 ١|نمرهد اذ | مدرلا سان ال اقي
 ظ و رخو |نوراملا هب يات امضصوم مفوقد قرف نا
 عش ار الار جول نس لكس اهترعكأ زبور نعت )
 أ حبو ينال نيف د اّصإ ( نيف دقراعل ابن ادابعي نيح اصل | داع شو

 1 0 رهو تيدا ترماد قوش وردت
 1 تيءازهاولاق تيبلا 01لاملف منكرت نالا اهلزضن ير تيب نبا دوق

 ْ منمال احدضو ارو ترد مراحب زسسح تقصلاد هوك تدوس اذكر
 | قافا رجا زبور دنع لع عزنا انجري لسشم اركب لا لعب
 مءوفاالا ةرحومرلا ءاعب ام مقيم تناو مراد نه وفساد
 موو زنمر اتساع ءاوض هلو مرعب النابحتسي ! روس اعل [

 ربع مقدرا | ضعن فكنو فاوطلاريغ ض | يد 1 مالو وبان يج ات

 1 ينام او /2/اوعضرب يي وو وهي يح

 لاس 6-00 2 |ذىمل ارلحاي

 1 هيلا ل اطيستلا نم ميدفلإن اطلسو
2 

 20 ذاو
 انعر كلضن



 وارهلا دنسورتولا توؤو ( دوك | ةولصلا تاون ى انزتزأ

 كل طئناو بويكا ةرةعاج لا توفو | ميتارلاننسلا|نماهرع
 يلع( رقي زياؤ رد ويطح هتباف ميلعناكو ااًطساواهنتو
 كلفحئفاوطل |نيسانا عنصر: هدول فوطي م فاوطلا

 [ددعل | فاوط ءىوطأ ميلا جحا ان |هطسعاو زوجسمل | ةيبت
 وو عبار فاوط  عرتسو عادول | ف اواو مض اذالا ف اوتو
 بعسل رن (لاعترسااشنأ ايس اك رثلتا (عاج ردع مب عوطتملا
 ءامهس | ريس ميلف مورو ا فاو اضمآك فاؤطل |نمراثكا |
 ةيبَحلا فاوطو دواولاو دوربولاو مداقلاو مورملا فاول
 .٠ ؟داهلاو مورفل | فاوط آهس | ةسنجراف مودتلا ف اواي
 .  ٌمطافالا فاوطاسخاوإ لاف اوطو دراول او ددرتولاو“
 فاوُقَو عسابزلا فاوطو ميضافالإ ف او ًاهسا ريس اضن | هل
 تملادا او داصل فير وصلا فاوطو نكرلا فايطو ضفل |
 ناوطزعو ررصل ف اوطاضن مال اقف عادولا ناوطاضكماو
 ديع ءادولافاوطو رعلا مايا فصنو ف وقول رحب ٌةيَصاقالا
 احا 101ه رو اتي هلام | ةدانأ

 مضافال|قاوطو ىطرعزلب مل كربول) هبجاوب سما هسءووملا
 . از عادولا فاوطو سدا مدبر بجعإلو اللا عضال نب
 'حاضي | قايرعورتلا4 ءنسول وواعو نار, س يلم عمال | ع
 - مدرقل (قاوطن مل بتعأو كلاعيسا (ىب نإ رعضوم عراك اذه
 " امصاشانالا |نراتلاقعؤنيو حاد معزة وقنا
 لرروصس هلق قلم | اضاف فوقول ]ل اه الغ دو ةامريغ نه

 1س ١ ١ دكوضيال» ةمحلاب عصا ساتإو رار فل لذي مو ددف اوط دق | أ 0#

 و ْ

 - ملا

 2 ١
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 نا ّمضانالا اوط نع عفو عورملا واول مضافال |
 4(علا ' ارمتعلا رنات اك ريت ْزَح2 نك

 0-0 امصقيلن ريشا خد اذان فاوطلا ثقب 7
 يسلق شل بباهنم تيدا اناني يزل انأرا | ةلوصو 0

 ب ابن امل |نانكرل انامل | نارللر /تاهنو دوسالا نارلا ظ
 بعسير عباصا عبرا عرار ضرالانمدوسالاج ا عامترماو برجر مب 2200

 فيزون النا درس نماوتيبو مهجوندوسالا خي الصين 0702 سا
 رلشلا ةررظي ةنوصريعنمر لقي اير سلك ةيجازملاب ارع ايديا سيان 6 ادا

 عابططالاو سابالد ريل لت ومصض !ناذ فاوطلا طراوق د * ظ عم عمطضي نا بخسو قسما تاوطلا ل يبل شبر > | فلل ئزتس ط اكلت رياع دوج اوربسُمل |ركدد ميلعدحتتو 1
 "لطباٍرنع لمالإ ميكنم تحي مد | در طسو. هر صخر ن | ١

 . اهوشأم نميالا ميكدم نوكي در سييال بكت هينا ةرييد
 ليدو دضملاوسو ابلا ناكساب وسل | نم درض ام عاب طالاو

 فقاوطلا يعبأ و رضعل |!فصناو طبال نيب ام يدور ضملاطسو ٠
 عيمجر مق حرذارط يمبدلذ دوسالاج ايري هع ياسيد ا 0
 ل تناحلع فتيو تيبلاربغشس ناب لي دوج عي لعلب "3

 نلئازاع يني مراح لا لابغتس اكو زوالا نمازسإ فت لاسر ىف 0 لازال الب نعو تيس ١ نءاسبعموٌرَتَمنإ ضواجب تح ادا داخل ادراج ةح ردم د4 انام اييتس يشي (80/ نقي اناوهو <دراعت دك  ارطل | يولد عب رج اى م رزعنميالا ريكس يصباو 20 5  ”مديهي نع ا ويصر بصي نيك امل نكرأ 208 يذل ١ ميا
 روح افيباموصو متل | لعرم» عما ءتيبل دوم افياطددمو 3 ل

 مين اير ادنع مزومزلب سانلا نالراذإ يس بابلاو دوسالا 1000 :٠
 سانتا نال ركب يس بابلاو دوسالادعل قال |نكرلا ارمي ظ ظ 1
 يتسرب ذل تار لار جول اهرادنع دز 0

 ظ ١ . ةلوصومهجلا نوكسو احا سك حل ءار درك مع طارمل |نكرلا 0
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 كلائلا نارلا ايل يمني َعيخ لوص مليمف بزعم او ماكل !نوضص ٠
 (دهترو نامماشلا نانكرلار لبق ىذلاو نكلا اذهليل اقر

 عيد اويارلا1/ىىّنب يح رسكلا دوعرودب م تايبرخلاق
 عضوم للصين دوسال ا لإ نمره زم قام | نئرلاب

 ا تف ملم ارب يذأ
 ف] او مفرط عرس اف تاافوط ويس [يس خخ
 <بوار 0 فاوطل 2 ل
 بكر انعاارصعم ةرتددروو ريا رجررعد ا نع هيضإرك

 وش. فاوطل | ديس امزعرسا صر سابعنب | نع م لسمو
 اداىتل|فارطل فص عزض ملع [رساو ريف ةارئاك ذاع اقل اب
 راكئاكز اعف /م لكما هتفص نح سخستتو رذ زوط ع اهملع ضنك
 ف اوطل ان املس ىاوطلا ننس ري اه زم ا نا اترك
 ننس ليعو ادهو وب فاول ايميال تابجاوو اور لع مشل
 (طمب و فلتخم ةيناهثن تايجاولاو انورشلا تما ايؤودب جمب

 سانا |نكو ترحلا نع قر ارسل او قموعلارتس لو [//بجاول |
 ودكم اطولو مييشس و هوطب يزإ| ناكل او بؤنلاو ندبل | 3
 راجي و و |ايؤع وهمس دس اخ ميلعوو | ارحبو | نروح نم ءزج

 اكّتنلا نم تف اطتسو رو ار ديول السانو | ادم اهم ديظنع
 ايهنابر درج نش ا/تفاطو ااهزعىشو (طصرل ا دفوشكمري ارح ا
 املك طلو | اءهس]رر عش نم عع تطول نع اربف اول حتي م
 ايكف اول اؤهرتس طرتشي ازد ةموعركد نال اهؤ اوط علمي
 نيرا دبا دكت الا ذا ةودصل | راورمشي
 رهالاوب ز جرا روع نال تسخاو ةرع الو ادا عج 2 ريخب
 ةك/مول 00 0 ميلرلاو عرتسمل نيب
 ' اكسااعيسالم ف اوطل ا ةدييونبلا بعت اتسعسو ص الا وهذه
 اقر اهرل رصازتال نإ اهلو نير انبي ال نا جرلا عشب حلا
 غفت هزرشبج خال قشب اممرما سل ناؤر افلا ضامن نم

 .. م«
 4 د



 ضقت اعمارثكا ريع امص نذ اهدا نالوت سنوملا ا قبو يسم الد اربط“
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7 1 
6 00 

 )9 0 نيرا

 نمل يقرع ام ئماتخإو ضقتني ال ائلاو رسكلة صنوهر
 و ((نسوإ م عطر ام عشس سم اذا اح آم لو الار انحناو دساككع | نم
 تن اذامو اهتنولو نفسي الذ عزطوأ مّسو |ةرعش اهرب سل

 اهنمو ضني سرماصوف سيان رح إو عد ناّرلمل
 ديبانل هاو امن ريل مو نمم ةسول ا تناكولو هذ دلق لباب
 سلام ز+رداو ءوضو ضمت رة رتحاصمو (عاضرو اردن مب
 ماج ارتييدجال اةنسم الم ض اهتئالاؤل ًاوسسو صال اع ةرشسلا
 قير. بون نم)ياح و ارسكرضل الور هل اونرب اشل او معلا و
 نيزإل , اوةريؤصلا_طب ضَمَسدي الو ودول ن لكولو ةريغو |

 دق ىولدلامب تيعاصو جر._ف ديف نابت اًرغاخلس ملا
 معاهتر اتهارِقو عرج ريطل ريم نم فا اوضوم غب دس املا

 للغش عويد يملطم انيتقحلا نيءانلا اناصعا نم

 | ليل اوؤُملامد نعول نم اطير ارتحالا قشد اج ؤيحب داي
 احيال ارحبو ابلارث الا نع يعي امو ريو مومو بادزل منور قبلاو
 اكرتس اج انين ىزا | عي اوشن (نيط نم .رراةارحومن اكو جلاب

 بص '
 مد )

 ملا لع بوثلاو مآ | رف طن انادي الل اس انا نعنع
 هناك عضومو صخين /نمرثأ اريل! تنس امري اطناو راتشلا
 ملد زو ءعروو متماساو هبل الجاع قفل ماجا ريسل)ثشرقو
 اني اعد | مام ا ىزورلاددزنوب اهعشل اوهدو ءّينل/ نم رعالطضاو

 رمالا تافدوفمل !ل اتنوخعأ |ازود نمر لّيسم نع نين سارح
 برا ارصكيكءزعم امو صو رع سلوق نموهتسي هناك وت 1قانزذا ١

 01 اهدار ومش | ا يجون نزف اولنل احين الو 2رحنرم 0-2 9
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 لاح !اذه طخ زيرل اهزيلشو رع ال ىلس نم مرعب نمو مع

 مرعقي مالو للك صولا مزلاالوركماف اول (نمره اوس

 فاوطلا ةداعاب هورعا الو لد نع ىف اطم إبل رع | (رعن م

 هرج ةضانملا نكن اننا تحاول !لعاساوركول
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 ديماوعلا مزمذك ١ 1 ظ
 فاوطل |زنوبعو اكراوشسلاو دباقسلاكتيدلاو في اطل !نيدرياحلاهسي 1

 الور وبسأ ايد ملغا د نم ب اددنعو ءتقور| ظفرحجسملا تايؤاؤب .
 فاوطل ةعد و طرتشي ان اعد (ضعبلاه نكا اذه ندي ةمف دي 2

 رهبسل !فغيس 'مول تح حويل او /ى هعسلل| نمآنب عسا تيل نوكعالا
 ريلعةركذار تس ازيد لع فاوطلارعوبمل تيب | نم اع وكسر اضن
 نباتا داق مضانختاو هولع نيب قرف الل ادو يف |رل (مشلاوب /مامالا
 موب وهو مع هن ق اول اعويت ف اطملا ويشار يش اوسوملو
 ةريثكت ادإبرب لوريلعتس ص مازوسررصع# ريلعد اكأع عسوا|

 و سوو نوار
 ان 'بجاول | ملعا ساو داحرف طوط عمن ارهجسم ا ني اه هياط
 11 يمل راب ا تيا: يتسا
 «بداولا ل رعزلب لذ رنمعافل اربي نإآل | عسسل( نقسيس ةح
 ركجملا نمير دبي نا امه» دعا نيرمأ ةروهو بيتقبملا عل[ |
 ولف اها لا رفصل | ع سيضع ندد ويميرمد دوسالا

 ءناوطلر اور عع دوسالا جل | ةاذاحم 1! يمن تحرفوطلا|
 بيس زسفلو هلعزفشل اعزبان زخم اف مابك اك]وغلادز ش

 لع تيبلا مفاوط نهج نا اًئلارمالا سانلا ندريشك اره
 دوسال| جلا نعّرم و مني بع تيبلا اىجولذ هنانن قبس اهانرباكي
 الو 6 تيبلارعجح د لولو رفا وطعمنمل نامل ن كرا | يا
 يلع تيِلارُعحو |اضرتعم ف اطو ريهول ملبهَسن الب ياشين اغ
 ءرؤاوط عهنرل بايلاو نال | دنيا رقم عيّيمو مدير
 ور هاب ني دع ء وهل ان تضاف دور انآوعص 4

 د 7 ردا ن مالو |ةانرتدامالا تيبل|ل ابقتسا ومزنوتحفاوطل| نموت
 ظ .لابقتسسالا عقيف مل السمسم خروسال | جل | زعف اوطل (أدب | ةيّرمك
 نود حا يل,وال/ىاوطلا 2 بحجز[ ةءوربعال دوسال جا مل أب
 9 يوس و ةرادياعوعو رجل ابرض ىلوالا مار يولو نعد اه.

 6 9 وصح 7 دي 2 جا ع - رك يس ده < ا --- 3 -- 8 0 -

0 

 حتصسخل 3 -- 

 هج تعجب 9 - هه 5 9

 7 اسس يمس جل ل 2 جو

 د ويسلم مد

 _-- را“ 5



 هقتت مح
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 - ندزعاجكذب ماد يسم الايقشلالا فص ترف نكلو راج [دعبامو
 رجم اان ريع كسل از ابقتمالاريخوم هل ابكّسالا ازهانساكمأ
 لكس هنيمبذ فالذال يسم( ناف ف اصلا ءارشب لبق
 ملوي وري اهراخرف اًوط في ةوكينا سم املا بجاول |
 جصب ل جلا وا تيبل !ناور داش لع فاطولو تيدا ويصنع
 تيبلابناوطل ايل (هت مارم ارو كيبل ابل تربل ادي هف طرت ]ا فاوط
 يزل |رمرذل ا وهف نادر ذاشلا اما تيببلا نمدج او ناورمذاشملاو
 عبد نم اصنتومر ادجلا ضرع نعابجر اخس اسال اضع نم كرت
 7 اهم امك ةلرزالاديلولاونا_فاق عار نط كس لت ضصرالا
 لاق عرذرضوو اهب ا عد ةتس هسا, ناو رذاشل | اول
 انهاهمل انعم ريخوانباعم_داق اعبصانورتغو عبر اعارذلاو
 اوند نيحرارجلارصا نسرْيلَوِريتصْمُن تيل نم نح تاو مذاتملا

 دوسال/ جا دنعر نيا نكات يبلا باوج ها ظوحو تيبلا
 متر اخ فاطولو ناورداشي نع نامزإلا نحر ثرحادق د

 ناورذاشلا اعان ايحار يلج, يرحا ع ضي ناك ناو مذاشلا
 سيناورداشلا ير اخ ف اطولو ءواوط دبمل يزال ابزنّسر
 | ١ جن تيبإ "نجا نم دويغو | نورد اشم اد او 9 اجلا لي

 نرصعب ناليداج ا هبمطك يزل امعصلا بهزم ا اضن ا ءئاوط مثل
 2ا).قنمن اهو رميهم ا انيهد منتي ناوفسزبو تيبل|ر
 نام سزليف تيبل | نم ءرج لبق ال احس رف دوسال |

 ملال امال وسبل سا نم غزوي محارم مضوم ٍطرريم لو غي

 ضمير دواو اليل بالا مط +اموضوم نع ءامرق تلازول

 يانج وطرد ناكلرو اوط با كانص نم نمو ريلاانلاز ىلا

 امل 8 .٠ 324

 يل اذرامولعيل دع الابتثلا نم ع اهم هيت اخ طرت

 ا تيا نم مضعبو أ لكوعبو اعل !بوص رت يبإ ارادجدح
08 

- 

3 
4 



 ال صح اي نمر تجزع تيبلا تنب نيدو يأوت
 نوريتكب زو لا ادباحتذ |هفلسخاو اريصق#رادو ار اصو

 .- قلوتح تربل انهرسدل دانا ايبا جدل وز ف تمنوا
 0 عووا تستيدلا نيبو رييب هفالخو دمه درج ارادصوعت |
 خيش الات حزما ارصرو عرب | ةعبس فوم موضع و هذول 2
 كفبلاو نيمرملاء اما هرلوو ادباحص | ميا نم دوج ا ريخولا
 تن ام به زل اازهزيا»د عملا ناين ارل (مشلاوب ا معرنو

 موميلْوت ا اصلا وسير نع اموعرس صر مشد اع نعرلسم عيت ةر

 بيو خلزعنا ياو سود تيدا !نم دا نم عرب ذا تسلق
 ير اذ فاوطمل | بجرب |: غباتل ا بوم او تيسإلا نخر ذا سل يح
 - اذه ئاوط جمب عرارجإ ع َجح نم ءزج »ل فاطوملذر جاو ينتج
 راض طقريو نار صوف نينا مز لعو يعمل أ وه بهزملا
 مراخف اهمليميلعرلا رص جلا نال باو اوهارهو اس اعيد ا

 محرعلن مف ٌمباععلا نم ريغو كورا( (فلخ ا اذ را
 2الصل |نبورعوب |مامالا تلا لاكد قف عساع ثيدحاسم او
 1 مهم ارب فريم تااناورلاريع تب طضارك م لامه
 نس يورو تيدا | نع دحلا نحب عرم ذأ تس ىورو ىردل | نس

 افاهلاقوبسزمابيو يورد وغواعيذا تسورو عرذا
 نيقيب ضزلا طعس زيكا دزخال !نيحن تاناوزل | تنزحضا
 دل نارنح عر ال تدملا قوسل حا ضعبنارلسوإو <ستملق
 عنب ويا جا باد يدعم ان ال معيض 2 ياخ فاوطل | بحي
 تربلارم نامي اوس عيمجف اوطل | بجذ لوم لش اهصونلا
 خير زالادبلولاوبأركةركجج ا ةفص ةسبخز باف معا ساوال م
 نيناعوج اذ | عم او افصو رهصو وردم ا دلع خيزيات ة بانك

 ايوسجوصو ماخ رب هشو عم هنعزاو ىزخلاو ماشا( نآرل
 رصكل ارارج نع رضرعو معك إر از تح حلا ناورمؤاشلاب |

 200200 بترزلل#
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 |١ ناثيوت

 | ىف نوريسعو نانئارضويو اعارذ نورتع ا ىلاب نيبام خذو
 عبصا ولع وبراو ع لناس ةرملخ | د نم ةرادج عر ذو اعارذ

 دالج, ذو ولاص|ايجو عار د ءاقم الي يذلا بابل الي ام معرذو
 ميراخ نمار ادج عدو اصبص /ن ررمعو عارذ امسلا ريجيم |
 مطسو ص راوطو اعبص | عنِ ربو عارذ ياكل اركرل البام
 ناعبصا الا ناعار در ارجلا ضرعو قباصا ثلثو ناعارذآمس فر

 ةردودتعرذواعإذ نويطلو نامئرلخاد نرخ ارب دك عر ذو
 لوم حار: ضووط ع رذو عباص ١ توا عار ذ نوعبرامراخ نم
 داع لعاتفنأو اعإن ةنوعو كلذو عار ذوي اه د لاو دعك
 يجارل ا ينوعإر راتام عر ااذهو ةمرزنال'مالكؤ اا ذه
 الذ عرعو ع ع ةءئاوطل | ناكن اف فاوطلا ممن رع دايسلا

 ناف كوني 2 6 (حب ظن اكن او ف الخالب ريل ابالا ش
 ةرثثو فوقولا ل متن اكرلمشت جا يرن نال عمال اعيؤاوط يم وني ىاوطا: خس

 ١> نقارفصلال طقشيدلاحمالاف بح الةينإ نا جمال اانلع اذاو علل

 ا حصة صو مداوط عر الرف ولف دوو ميرخ بلط نم ذا صرع

 17 فاطواصر غو ضررمو ا يص نمام زم رعول يو
 ٠ فاوطلا بسع,دعغانعىاطرقو ام جواال الح فياطل ا نان أن

 . "اول ارصق نا ظن سنن نعطي ملامح ناك آو مطلب طرا
 عدصت ناو ]ماج انعومو (يس دصَقن ماو | امو | مف رسضن نع

 امصنعلتفوزماح ا نعز تت و عجالا عع وح ا نع وقوف وحلا نع
 | 2 ةويغرلجوا نع عداىزلا يلو رلع كر يصل (وماوسو
 | ٠ جاو رف نع ف اط ءرعو اذ الدوصدو أصر ف ايو نسي ضولو

 ١ تب الا بجاول ا سب اداعاؤ اطول ااعيج يلوح | نع
 :٠ اوكل رسب ةورصلاو تافوطل نيب الرين ا بعت ٠ |

 0 ؟رخا ةاقتاعداو تاوط |ن نضام للعم ااشنا ننس )
 .* اًافاطل مس قئيرزل بكره نعاس توفي

 ع

 ةياععاضيا كابو ناتج )ودي رو ناتنس اما ريعانإو



 مارك الو زاجرلععب يرق ىنفتسس وم رتبل ابك ل ف الو
 “ةلفرمكا ةركدالو اناحماَقآو اض | راج مع ن 'ابكارسف اطولو

 نميققل اؤيو نيمرحلاء اساس باهل لعن ال امكحا والا
 ىق انشر كسإ ناؤ خ ْئط رسم ا انهن ولت امج 2

 هنابوتييدل عاطل يبن ان هدركت الاخ داكالا زف
 ظ ةولص لاح زر ف اوطلارعب ميرا ّسو فاوطلاذ | للى حسم
 ١ ىاوطلإ معو اذا زيا يصالاو رعسلا نم معاق لل 00
 ١ ظ غو اذارداعجالاو عسل نم ذجإؤ ذخجرهناعو تالا ةوصلا زر
 ا الاداعا ةولصل نم غر اذ او صو عابطضال ناز | فا وطتا نا
 1 ع اطض الريف طمري يذل !فاوطلا ةر هبط انعاو اعطني
 ْ 0 00 سين الار اه رما (ث. نارمرلا مف يذلا هفاوطل ان ابب اجو
 2 اس 0 عي رع اطنمالا
 ,وبهسملا بصزليا اعرع (م الا با كس 2 علابلاكيبصل ]و

 م0 قانا ةماعلا تس
 هيد ويدلاب او بونولا نود عقنحلا باعت عمرشملا خا الاوصو
 !مرااو: طلغرتف بيجلا نو د ذالك نمو انبافع داق ببخلا,]
 عبارمال | مدي اعمل نسيو ل وال ثلنلا تاؤوطل (ذبتسم
 دوي ف هز سرلاب تيبل ابعوتسي ذا ملوتلا نم يملا عمخال |
 راعرش ورم اكن ناو نيين اهلا نينكرل ا نيب مريال فيعص
 مديل عملا نيخالاةرتنسلا نال يال عيال ريض م
 لال نآس الع ناو مدل اويتومؤرتبا داك ابك ناك

 وم اذ بعسم تربل | نم ةيم عل ن 0
 200/ابحل ايدول «رن دوا يافا . مكررا

 ناو:اًرحا هفويوب ذنؤي بل نا امرث زمريل فقو ةعرتاوحري ن
 واردت تلاع رواسي ١

 سنب ىلعتي طيضنإ بلا الو مسمر امشيؤمرلا الزوال
 سفنب ٌيلعتم او ةدابعلا وضوم لعيب لصف بّملاوةدابعلا .
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 لضم تيا ل مع اهخلاب ةولصل ا نا يرتالإ ملف (كجاب يلوا ٌثدابعلا
 بولاذ انيل] فصو >عْوورْعد اذا ناكولو رسم ا ةرداؤنالا نم

 ١١ نعوونرلاضاتتنا نمافوخ]مرل |عم نيرل دعبل نم لو ا]مرلل
 ظ الطإ اوي ةرزمرل |مزعتو ءاَض اضيا ب ملان نايكي اذلو دو نتغل |

]0-0 
 دع ( رب

 + _ هاد
 هم عكسموم ر

 ل تاميسلي

 يدم ل
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 رامون

 انباعصاراقزستلعرلا مزعت ىّقعو وازعرلا كرت مسعالم ا فوم
 مكوطا نمرداو ف اوط قالا ل مرلا عرسال نإ ف الخالو رسام حرم
 فاوط 2 نسيدزن | موي حلا وزع اههعد !نالوو فاوطل مد ؤرو حلا
 لصحتف لاكفيل ورمل | فاوط#/ن سن نياثل او عيسلابّمعتسي
 فاو ؤيؤمربو فالخالب عا دولا فاوظ قسري ال ردا تيلوولا نم
 ةلجخرب ل نمزمري اكو هف الخال رقع وسلا د[, اذا ودل
 رملا ف اوط نالَمْض اف الا ناوطنإ ف الذالب فوقول ادحبأل |

 خوتول ا رعهم لع مزك نم مريازكو مضافالا ف اوط ذ 2س زنإ مقحؤر
 ظ مورولل ف اطولو عبسلا رب اقع و كلا نعبر رذ ]وط

 حالا لوالا لوقت مري الو لملاك وعل (يعزنر علمب وسلا درب '

 دره فاطا داوؤيسل | بامعتس / ةضاقال /ف اول ثعزمر بزب

 ف اطولو ةضافالا 12ريال احب عيسو لمرو
 مر ماو مورّمدل

 امد | ناله آف و نابجو ريف ةضافالا ةيزسزي هو ريمع وسو

 2 , امو فاطولو (ىس (بقعتسم سيل ال مريال

 ءاملااماوعبسل | ماعد ضاؤال ؤيزمرب مثار ويح ا ملعيزلا
 علام اهعسا عرب مناعي ال / نيل ا

 (ورملا قر اوط ريعو جول | «فاوطل امو عورتلا مرعل العئاتلاو
 ناك ]وس فالخالب عاطضال !الو يول يف نسل الف رضا الإو

 ينام هانإو امن امطسحاو اهوبغو ار تعمو اااه فياطخل
 سين عا |(سمآو_ل فر | قحؤمو مج ف ولما ؤرشيبلا نم بك |
 تااهل بَكَسكَو سام ا عيشاح قرةنوكي ينم وبدت ا اهي

 يال ا نم رخو (هإ روض او (هلرتسا ذالاليل فوطت
 هلاك ب عل (ا/ نكس [سانلإنعايلاخ فاطم ( ناك اذ نخل ]و



 قبو ريلعءرهجا عضوولّصتو دوسالا ميج لا مالتس رسجنارلا
 نك لكبالو تاهل (نكرل تس ناضل بستر ل و ناب
 وهازره اه مالسال ارعب اراب نولو الرسايل ا كيل مشل
 لولا تصحح( او اهتم كتسن|اشننراو امه لتس اق شن نسرملا مامات انب ا حيم اسود محرلات يذل جيلا ١
 فزا انلرلاو دوسال[ جايب مهلا بحس زلابطلاوب جاقلا
 متسبب الوؤمقي لم الحاسم او صَل او مالتيلال | زمرد
 ءاوصوعر او عون اعاسما امزال ناساشملا اهو نرخالا نيرا
 دررالا يل (مالتس | بح سنو فاه او دوسالا هذالتك م /وريلع
 عك امماد احدنع لحوريل اطيصدو نامل مالتساو ملِسمَيو
 ليبَتإإ م محم مّصنم ناكؤ ضنا (.نالر آر ابوالارةوهو فوط

 لبسط عب ؤ/ىتبذو عويس انا هنكم مل هاف مالتكالا اِعصتق
 00 مال ااَسدَل بحتسدالو ليصل (الإ قل ارشد الو ماشا ام
 را ريجخسملا اذا (ةيسسم انلا فاطم اول رنعؤ بول اقرالا ميَصتالو
 ظ اشو لاجل الثس ادنع ومر نإ سسك ف اوطل ]3

 اكعب رستر كب . |ربلارتاو رسإ مس اضياف اولا
 سلع ا زصرج ءكََس من اعابتاو عادت ءاموو كانك
 داس[ حان موولب ع دردوسالا جلا هاذ احب نعاعرلا نهب ك الد
 العترسإ1 و ام وركاف اال الإ الوريئارسا وينو مل أ رمجر
 ةل ومي نا بحاو كا قسح ور يظر لي مووزنل | اع طصو دب
 . ةاهكنعاو مجراوزغا هنا دال ةعيرالا يوصأف اًروكشمايعسف اى فغه اكن وو |[ رس [ير طعج ا مهؤل ملم

 نص عضالإ و مئسحايتول اورانت ضال عركالارعالا تناد 0
 ريعس إد سا نعبعكمم ا ةترتوكورانلا بارعانقو ظ

 اكينول اوراس اصؤلا ومنع يمس لوسرهاعدنخلا ناكللات
 ملط و (هاراقرانلا بازعانكو مسح ٌعؤالا لبو منسح
 ايصا را نراك جر اق نا بعاو كأي فاوطل 3م اهيأم حازت



 دهثتا فخ 9

0007 

 هاا هوو

 0 متافوطنيبامذاوعربو ركأدوسالاو يف اهي نآرلا نيب امفوهد
 اعآرلو ةماعنب[سمالو بعا نمو رسننل ايندو نيد نم بحا امي

 فيرمل انطوت مذ اردابتمال ضَسنيَو نسخ ةعاج ضو عاد
 ىلا ةئرر مائل اسري ؤييكاق زد ارهسأ مجرم يرعبل !نسحلا نع ءارقو

 ل ؤ لعضو منع يسم ؛كانط هبا ئيسياعرلا ةنازكمزع
 انّضلالعو مز /ددعو كيبل اورو بارما تحيو مزتال ادنعر

 لو ملزما 9نو تافعؤبم ماعم اان لهو عسل امو ةوزملاو
 بحتساربا رد ارعر صف اك بحّرعو,تلذل | يول ارنعو يل
 انبات ]راق كزل ايقاعات غل هل عموم طال مف اول هينا زر
 مول اهلا ام ىوثانزبعاعرلانمزضف | تاوطل 82 ناؤنا ةزكو
 ا ناقد يحمل احا مضت اور
 لو فيج رجح وب عشاق هانمرت ام ميملآو فاوطل اة فام
 نيب ةالولا سم (سل | ةيقحمذ اولق لوما ماداؤريفحت نا
 ةبحاو علوي رو عمال لع ميصاوب تسيل كوم منس تافوطلا
 نياموواريثكق رد نافر يسب قلت يؤسأبيب قزيالن غيب
 نمو زعل فناسإ نأ طوحالاو هن ع وو مف اوط علم ذب ميل |ضانلا

 ترحا/ذاو يعدل |يعزاج تداسيسملو ل والا يع يغب ناف هفالخ ا
 ىحالاو عصالا ععزاعإدف ام ع يفدو اًصَورو رعيرتعو ار ف اولا
 تضوعو ! فاوطلا الوضو ةبوتللا ةعاجلا تبق |اذاو فانيتسالا
 لصن |فانيتسالاو يدعوا و افكر فاؤطلا ولت هّسام ماد

 قلص زعل فاوطل ون هك ّيحازه شرع بسأل رهطخ رك
 1ع لوك نا فيفي حد سلا ةينار ملف ان ةولصل وأ قائد ا
  «مطاووهماظب بدال مزنالم بدلا صاع هدم اًفنصاخ ءفاوط

 | توا لاؤينف ةولص ف اوطل نا :هتئكيهو ةرطنو ملم ْوو

عو منيب فوطي سريطظع بلع نس شتسو (اداب
 ما يزكل مكة رك

إهنولو قضأ باردا لو فاوطلا عر
 تاوركو رذاوططبّسلام

 باتوا هيلا عاتي الا ةولصلاو ريك ركرأكر هن عملي عي



 الز بحس بواقع |رعربل ا وضو ْميسلاناف
 ةدافاوا كنس نع ىزوافو عمر ماك بورجو ظامالل الار اربخب 0

 ايأب وق بو ا هعب اصا ءلشس نا هركو دن مالكا لوطي ملع
 طبافلارادوبااعف (ريوهو فوط ن !هركبو ةولصلا كد ةركب
 اك دل( د نعم د. امو لكال !44ناقونل !ديرشو هوو ا خلاد
 71 و اووي 159 .

 كارينا | مرحب دداف ةروصل ا نسمح درهاوإ ةاره/ نم ميلا خنم ازجكال ٠
 00 ١

 فيلا نطوم ااذع ةيامب/ا اة ريزجإلف ةهاحم اة يل هيذ تس
 نيل م | ءافحنص نم هاريزنم عم انها نعربا 3و عن يوصي
 وش : طل غوالسانم ا نمايسزمصوصقن هندب ل نك مري ا
 ريزل مدورع) حت ام ةريثك اد ينإ تااجددو قفدبل أ لشي الا

 ارض هوك ن اول فر ارم ارنَّنْكف اوليلا ون بدال !ًوأسا نم
 تكمل! فرنسأ ءحيرابغل امس نم داو هاني ال امك اصرصال
 يصف اوطل ميعو اذ +١ ثم الا ةمدعل او قيذوتلا س!نر
 كيِجاوام لوك نو عمال له عرآوم دنس امي فاوطل عك
 مرا ماتملا تلخ امؤصيرل نأف مانمل!ضلخ امولمصر نا ةذسلاو
 الإ مرا يف الاو ريمسما ف ل سعب ملنافرج ا ةرامه الص [ر يضل ا
 اًعولصد نار نوتكإب ن امزءالز ناكم ام نيعميالو علا راج
 «(راوسو ادنح ماوأه نائوفب الو ع هنو منطو وضم روبل
 ميحجمل اا ل فاولل | لنآ ايسيمة ن اندم |ناتيجأو اهو
 لاق نك وشالو مدب اهكّرالو مرض اريح الو امر لا ضيا
 عزهزاتمو امد دربنا عدا [ذا بحتسي با مييجف اشلا
 يريد الاناف ب ايل  ءاحري ني اومحو يحب مريع نع ةولصتلا
 ربت ةرلصر | اذ نم انب اهص ا نمو عم الاوضازح مج اّسنلا نع
 نأ, بتسارثكاو | نيذ اوط فوليد نادرو مسقن نحو

 ةودصالبرثكأو | نيف اوط ف اطول نير ىاوطإكب وع ]بعل .
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 ملا ا كيفيت ١ ا 0

 انيستا ..ززيه ناش ب طابعا ل
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 2 الين ابكتررصنالا كري نكازاج نيتحك ف اولز كلا
 ١ ا دعب ايزم ىرال اة علرلا

 انيك اذاو اراد ناكن | يسر الها ام الص ناقل اير وك رحا رخل
 نفلروسم ا, ىيكامزع دا" | ف اولل ادعب ةضيز طيصن ةنسابإا
 دعبتساو رب اعم اجد ن عز الريصل !ملاقو رول | ؛ري ارم ود الل (ريلع

 نا تكس ارينا ور ذرعب امولصي ناد انيحان ار نسما ماما >

 هضسأ“
 ىلعءاكدلا .

 ١ اينرلاو غال [لومأ نميحا اه ماملا فلق نخ نواص بموعد
 ظ للسعر ذاب قلتو عيسلا] فلا سسخأا
 بأن نم نمزج لكسب دوسالوجلا يوب نارنسلاز فاوطلا
 كزررالزلو هوب شاص لو 11 مم ب عسا!!! (نصلا

 07 مدللي بحاول : ا ذاننا كو اخلا ب انك

 5 ايزو تو عاقز تاب تعمم دول خو

 االووزلا م مالشسالاب الا ةولصل |بّخشتشم زري( ميرنغو

 ريل شارعي م فوطي ندا كزيطلارب م نيدو
 406 لدروس 2 زج نرلتسيف دوسال أ هب دوعب

 اا ر4إ ا امل ريع اق كويل نس غرف اذا دلما كابزل (

 ا اذا بنا

 1 (ىرب نع ماو سرق رعصيف
 ظ الحيرعسم ار ارج وف نعال نصل ٠ 10 ا ل

 3 منا فوتيف رثآو هو ةبعكل لقسم ئيعصاذاف ةرزألا

 ا "2 انادع لعربأا ارجل سورا من[ ربل رمد ريكا زين (

 1 يرعرمل 11

 8 رسالالعو سال لر بوت /لعوعو ربخ ا يب ترو

 لمجاريزل تلكه رم يعرطا لو تكا
 1 نمو تإزحالا مهو تلدعصلو نعو

 ريئلمهبعا أهاوعين شن نو ذك ا ةركولو نددلا ,/نيصلتع ما

 | 'بجس انو عد| تلكزت مي( [مال ويب داوسحو هالو (ينرلا



 "ننال نا ءالسالل تسرع كفرزشسا ىفاو هاما فلخكال كو ظ
 عىل الو احرك نم ات اسرمل | كل ايام ى اون نوره

 ركدلا دبجإعايناناعيلاورلزأا نم قسسام عمت د يعي عملا .
 ةلداعإ بحس زب ( صد ال( ف الخ ريف ,عماعرل اريعني لهو امل ا

 ورنا طسااوسرزعف نعز د يعم مر تبتر فانا
 نيدو دزيب قس صم ريمو ثوم | لانج م افصل نمل نب مث

 مي «ه

 عرذا سرد سان رعرجيسم ا نكرب ىلمم امه الأل يم
 + ببذللا نصْغالا نيلي ا نبد طسوتي يادي هدي وس عبس
 كرت هنعردا ينير سس ابعلارادبرصتمْفالاو رجم ا نكرةيامم دها
 لوما ءرعصف ةورمارصي محد اعايع ليموسلا عرش
 ةرمغلبو افصل | اع رسم ا اعرل اراب ف انور ت نأ تينلارل
 زر ررسح وضوح: ميشمإذ (وصل !9يإ ورم | نع دوعب مك بهس نح
 ؟[عذو لحس افصل [اصو اذا ميحس عضوم رع بسو رب
 الرازعن اك ةوا ا ومب رم ديعس نميز ا ةرم روصو الو العن
 ممتد افصل ادبي تارم عبس كد خا زكهو افصل اوصل
 مداداؤ مننسو طورسو عبسلا تابجاو يعرب ةدزم اب
 اهصل | نيبّرف اسم ا ويصوطمب ناانصرخا محلرأو مابجاو انه
 ابكر ناكرل ٍخِح هيعس عمي م ةوطنخ ضعب اءزءّؤنو لد ةورأناز
 عمال ىتعريلاو ال بجلا ع 3 عض جدنا د يسن لا مرتشي
 اكتنالأو ادئبالا 2. قصلبن | عسا ادع بجو يزف اسم ا نم
 بعلو صرب نإ هسزليق ةجرف امزيب قسبإل كرك بخاب مله
 ميلا بهزي امير يلع وباص | سور ىصلبو منه بهذي امزص ان
 داعاذإو ميلجر عباصا ًةورم ابو ربّصع افصلاءازتبالا قصت

 . سيار ريذو ار رقو «الاوورمص نفد عصب م اذ اانهراذ
 كروس رت نرل ا ضفن نكاو ران اوه ون اور داومصلا ١

 ع از

 ا
 1 ادحإ 3

 ._ردافوزشيتس إب رعصيلو ميسس ميالدن[رو مل نا/ذعإلا
 ش فرعضاؤو رماة مدة در اوافصلا اختو ةييكانبا حا ضجم ٠

 .:يببص لا
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 س ددسن ا. - تاكو كسا 2 ةكمسحا

 ملا وو خارعصلن اد ايتحال 514 بج الذباسوبرللاعئملاو
 نإ يكن او مذ اسم بهاو قوي عرء انك د ام ظفعاف نّقيذبإو ا

 بولا قيدوتلارددادو ميج اوي رل الخال الو خريغلو صرب سانلا 0
 بدت ةورم ابازبن اذ اذصل اب اربد ن | ىوكذ بييرتل ا ىنأثلا| ا

 الدر يشير انه ناكانصلا نمداعت نمل (نمالضانم 1 ٠٠
 باهظ يتب لةمرل 'نمأهواتا نيكل يانا نما وي ظ

 ةريعواروجسما !ر رق روجر عسل او صوم نك رغ ٌةوا نمد اعام

1 0 
 تارموبمدرعل اما كلذ ايلا ٠بجاول (ميوصل |بهزم ا عع ىو

 اذه زينت رم ةرم ا نمدوعلاو ةرم افصل !نم بايزل |بيسح ظ
 ميتوانباعد نم البعل ارض اهج هب علت يزلاوعدهلا بهزم اوه
 |[ -2><حنمةعاج ب ذو عخاتم او مرينا نامل رس انلامريلعو
 ظ انباحيص|زمرلاق ةدحاو رم دوعلاو بعزلا بسح ذايااناىقأ

 ركيوب اوزيكول اننا ضفجوناو حف (ك|تزب نبا نضر ادبعوب |
 ميسدلا رن كو ا اوربا |نالو + اربع ال رسافلوت | ذهر قرييصم |

 ١ تسولوانباعصأ كات معاساو يلح ضقو نم هبّربغِي ليا وعض ايِع
 ١ هن ةيضافأبك/نادفتعاولوزتالايزخادرملا كو فاطوا
 ككاو ارلا| بحول | بحهسب نآل رب نايئالارعزلب ملون ءاقس
 كابزلافاوطرا مورولا ف اوطرعب ناكل وس رمد فاوطر وبوس

 ملى ام ارح عا دولا ف اول نال عادول افاوط رعب ,عوف و روصتي الو
 اذار عادو ناوط ب يام ا نكي عسا اَقباذاو سال ا غازدعب
 اوبّرل د اعا ةركو انلموقرو هازجا عورهلا ف اول دعب ٍعس

 يس ملَمْشسملا ت ادال نم سيما عسسل نالمضاؤإلا ا
 ||| كب | ف الخ / |! عريف صنقيذ نرحب قوقول كونو زمر اللا + 53

 |١ "ةوباحزع وعملا و اسرتو عملاد جلارع زرع وسم اف.
 ٠ دبة ميزع هدر باععاالو ليلعب ص ينلا ىطب مإز او لع
 بعساو عسا اغيل الا رف اوطارحاو اذاول لا ةر لاو افصلا

 ب هلا ووو و ل تن
 5000 لا لا 7777:77:55 ا ا حآ7 ]  ]آ] 7آ]]*] آ]آ]1]1]1]آ] ]1 1 2ي24ي0#8 دي

 0 ا ا - --وبج هس يسعتومج ٠ كنون كامي
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 مالصن هن جدا دفا عسا 0 تالا 01
 نانا ريوس نايل مدرقلا اوما انعم كف ول امج 1 هذ عب تندم مورتلا ف اطولذ نكس واكب ال ناطرتسطي

 ٠ تلوح انو قالا نمسا تيب قول رردقتب مل اذاو " 6

 نك مفاولو هدعمرب نم عضمام اع بيدا للعم ٠ رزطإ اومرواّوح ضع نع ف (اوطلا تارم ضنعن ارو ضيعب نع
 ٠ كوفي سا نات سا تاور لا نينيس اماو فانت/الضفالا :

 3 مس امون
 0 دن نرجو معبرعالا ت انهاولا

 نك مي اةيدك لجو عيل تعول يوسوس
 هويعس وو اناا نبب ويرد تخسر ةززار تصل عامل اع أ ١
 ا نيرشلاو © 5 رس 0

 ولو وصلا

 اولد نع ْ و ديبحو جالا وده زا 1
 و |اؤل أسم نر ارزو مبيع رعسبا ن بحس ٌمسنالا ساو ضف ل 1
 7 ساحر لعو و ضر اصو ((بنهو | يرحمو ا ء/وعل ا

 ب ريد (رف عيسوا دام ا عيت 3 ظ | قم ملك زر بخس ءو فو زمرل قوم اذ وش ايعس دباس ٠ برين يسلا جسوم يحس نول «ايككسي ميل انآ دعس
 ل

 ظ
 سائلا ازي اوم نضحب ن ارهسفف ةعرل |ترمذ | [ذآو رذ اردو ميعسل وخلا : ٠ صرع يدب نإ ضفالا مىد ارا | عسل وسم يوما ويصل ٠ ًااغلاع يللا ن اكةرازيدد لامر ارهحآع عيشمك لب الدسا عمتك
 نإدعل ونص ممل | نمآ وا |واس انج هع نبل 0-1 مايجب عم اذأف ساو راسل وب ىاجلا تمتد اولد 'ملامضفل | مان 1 ظ ايون زعآلبزرفرلذ رركسم وسلا تارح نيد والو( ةسسس ة لسا ناوطل ا اك زعلالا ميحس سبر الزضنالا مسماخلا لهوا :/.انذغا رعاساب ريكو !زنمبشت ءئزوا ريعصوم انين رتل رسلاوسلا نعم | ذاو يذالا سفن نصي رن "سو نيإسملااذيا نم نوه اويسسلاهئيش لرتو 1



 2 2 صلت 7 و ا طن تاع تك ننهي نات ا ةيصصمم د تهوس صحت بسسس ل م

 ١ ترا ل هكا ةدا زر نسور د ةدرم ااع 2008 0
  : 1ا لاي ” ةركبن افي 0 الل | نب ورعوب اعتلانأت '

  6فرقرلاؤل امم صتلا ةولصووسل السيل لارطر وف ثلا -
  . 4وعسل سو !ذ تسول ,ٌىلهساسو ب اف عد 1

  1ف ايِضال العر اصو رّصمو ارسا ملص َمدربعو ا (عممتم ارمعم ناكن اذ
  0ظ تناول ات انوا باف ريعل دانا

 ' ا [م عمن # الالع كح ما | اهمرتم 0
 0 ١ ناك اوطسمزمعب نادإرا 3 اذ ١ اير امتعال نحر انكالا بحتسير للد 5

 ا (هيتاذعإل دنعوا/اذاف ]امتنا ان ناركص ماقملا باب

 ل و ماجا يذ سمانا مهيلارصو 0

 مام ناب قببركو از او نوهقملا اوس تقول(: نكت ادلع 0
 فاوطوجتريوس عقو نأ انراقواادوم ارباح نم غو يلا ناكنار 9 9

 5 قوس ماكرو انمبت يبل يلعب اك لارا نفع رهف ةضانالا
 ١] نماعل موب وز معورم تقود ل مككت ' مو ردلا فاومرجب ومو ناو

 | رجل ماءالار فب طخوب (اومحو ملكي زأ ( مور |ن اك اذاف مدل يذم
 1 او عيرالا !بطخزوازجو درعا( دنع ةدزو ةيظخر تلا ةرلص
 ١ ريشا يصخين | لجأ رسضنب طك ذإةفرلاوعييزلا مامؤل بكس

 1 تو انك لإ تساند الصد دابذ نوعيطي دج ا لع 0
 | ءانأ م دوصحو | مام هلو رماكداوربم الا ازهع تافص ظ ا

 0 انا رم ناو الد دردو عال ةيبنم دعا عيراوعو 1 ا

 7 و اضبا انمم كوالا مول ّمعل [رااو انمي علا ٍ

 1 ا يان 0 م 7

 1 0 01 اف رفرعب مدل !الارزتلا ةولصرعنو 0

 | ةيطخل 92 سانلا هال ارم انو لااعت ادفع 7 3
 أ

 أ 2 نأ يوي دن |نيلا عون 5
 أ و بجأول يكس !ازه

 ا هولا خس نا 0 ج1 12 ْ
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 "الو عزعف ماقال اناره انسةرع اموات .
 نوؤرنب مالد ورمل ا حول ريس ,جإ يذ نم نم ائل ا مول اعيحس ف

 و فري عسانا مويلاورك سما م ووص تام

 00 0 نزعل ورشي ل |
 مولانا مو ه اأو دولنا عريات وون ٠

 ) نان او انحإ ردو |موراوجماذا

 0 ا انياولصنو 0
 لعيش الذ :لخري ملوالصااهياوتسيب ماولف بجاهسسب
 ..فعطليخوح ويش لغرذرع مايل منا (تعلطاذاو مسِبلامي 010

 0 او تاو :ءإ/نييريمومناوراسللاه

 0 اهلج وو 1 رو
 20010 0 30 نزع 0م ا ًاروربج_ جبد مومو
 ظ قر ّ بكسور واخ ةانلا فادقام يلام بدأ
 ١ مالوسيفارزقا قبعز املا قب طلعاما دوغلو بنص قل هب طاعاوومستنا
 كاف لمعيولا راو ديحلاكا ضروس لاربع قي اداذ ربو يولع ص ١
 77 بص قب وو الر حالاطسحاف انهو ةلرزالا ف

 :دعدي زافازم | ةوعر فرتلوانلا
 توا هول اورو اذا 1#

 هدافرعزفربالو مرعي صوتا وع ربا زنق انقر دب ل 7

1 

 ناز اما هناا اسارإ العا 1 // نيعرجصعلاو اور فلا ةولتصر زبو أوز | دعب باف قولا تقوؤسالا | / و
ِ 

111 

 1 : 3 ١
 5 ' ما را 0

 سس يل



1 

0 
 ا 1

 م
 أ

 ررتسلا فلاماطتخ نم ان | مومإ اب تافرع ضر ماؤف ة نم 7
 ب ام ةولصل اسم ةريد] سدس هيمبسبا ْ

 "نار ااا روحا ناب يقر ام, جاه ام سلال

 رج اكرم كادرغد درت ةولسصلاو ةيلطتلاو وزنا < م
 ارز فوتولا ياو ستغير سمكا ]] هزت ح ةرمدإو

 0 العصار جسلا | الس ايلاو مامالا نضع
 مطظاسو فوثولا يفكك والا لما نيبب نيتطخرالا ةداصإب
 ا ندب 0 مقلد زم ار ورع نموئرل اقر
 - ناكل طنا نه فضنكو فول ليلالاو اعرا آر انكأ اع
 1 ملولسرت سل جابه | خواذ أف مدت ا][ فيضخم ايقحم علال
  ذولانخابو مش ناديا كلامك ب وعالط لا هاعس
 ْ يم كزوم ا عاو عم !هنييغزفي كرك :عخا ثفتكو نا ذالاؤ
 رريزنلا سانلابايصيف دزني عة ماقألا نمرغإ) عمإسكو ناذال|

 بوسي باس 07 'اءرسنو فاو ناذابرصج وكر

 2 0 نو اتوا عجل اذه ب
 برو اتوب يا تسلا دلاصتصت مسلاببس
 0مل هكا نايس ةلغالب يرظإ رس نع رمال

 انافاوم اريصق هضس نيو مل ايلايلس اذ اصت
 55 منهم عرج اهل صياكم نارل |نن سا ليعبو وس

 ش ا اًهيلبق 2 اًميسارو |لصين د

 ظ مصل ا وتس نسا دعب يال دنس ئرصيمل يصيب
 نو ور دابتيؤب مب ارل | هخسل ارغب + ارجوا

 ١ دزئاوآو هاظحو ماده جن الا ,لعرضذ فوقول ارب
 أ 0

 أ 0 000 وم ع خابلا امالا

 سنن اهلين ذماق الارادة احح 5



 ظ

 . ةقوبفتولل اوراس ماض دصا .

 ةارخا ففر ايو هرعا+

 ةصرتشم ار ايكل|تازضعل ارنئومدو ٍطيميلي فااص رس لوم فيوم

 تمافرع ضر |طسوب يذأ (لبجلاوهو ةمهرإ لبجزفس ا
 ياكم ةدكاجوجلا علو اله نو اعانإ هيااَهنو
 7/وف كا هن تا فعدم امو يرسك فوم او نم
 نون دمبو ارا ارجو نميعل | م مذ اخ يداز يو اًهامره
 ةلرزالا طبعن رماعئب نب نيناس لب اهم طاقم ابجلا للا

 م ستايل وطاو
 اد هنلوخ(يك داوو قيضو َعَيِلم لإ قبو يل اذ عل ابجامل
0 

 صو قرلارجلات ايل/و ف هد

 لك, تافرعمرز لل نبي ابسيل 20126

 عتانلا تفوح اضراب فو اذ بكه تسرع را ا
 تامنمٍف يظن و نيمرملا ماماسخآ هنزعيداوإلا يوغي
 و 9 هيتس تافرع نمرلبقم ا اهحوجو لاح

 دعشمملا مام الا ريف لصي يزل ارسم ا الو عرجالو منع يذاو ١
 تافرع اخ او هبة هذ [عروهسم اضن( ل ل اهب معز
 انك يأ |ازهو هكمو دو مقل دزمإلب امج مل ايو ماع

 سافر مامر, حض اكل( ضنوه د افرح نمر سيل نوجسملا وأن م ظ

 َمنرعيتاو ىزرط يرسم اذه عروميجنوجلامهجبونا نهملا |
 جبل | مرقم نمو نشف ت افرع يس عزهاو داق تاك رخ قال ظ

 عبو يقدس ع ختعضا ةرضقو نمو مفوقد 7 ظ
 درغت اخح ازد وصوم ا 05 ةراعش ا
 دق م ل ظ ! ظ
 أزه َن افركزجر | نم رس اري عف انلارعب مف ريزراعلفمعالطإو ظ

 مدس يرا البجا مريس اوه نمو د «ماؤيروكال ةلاوشلا ا



 [ذلوأب ز قوقولاريعب مالا نيم «وزسررف دهرا زبج ملا
 تافرعن ساير وة فرش دوه امر
 ليي العلاوات كشر (رغلا نزسإ
 ا نبا بابة راو ناحال و نمز ا | يم رزع
 ٠ تافرب |بعإو عرف )اها شن اد وراح ناب
 1 كال ارز سوهو دور (مْيَو كمن ايما ناس
 رطخمل الرف عب رصص نشريعلا امليدرفل |عولطإل دور
 1و لارا تتراحون
 4 او ىصل | ديف "وسو 0

 لعام منا امارقو يعن الذ إكس ار يلعيغل ساو
 ْ اذجا نيس زج ةررضحو ةدايعلارحا نحن انسي ةدابعلا|

 لوتس زف رسمنا رمل فوقولا تفو نم ةفيطعل ةظحلإ نافع
 كرولا ارثساو علا جوا ملفغلاعع فقدوا | را صح
 وحر فوتو !تفو ةمت اف عاز اتحاو | عونل/ ملاح تا 0

 2 ام ؤياعرسمز انيجارب لصا ثبليملو تافعأغل 59
 َتاف 1 10 وه 10 نجل
 رغ بلطو(يراتعاو راف ةصررلارققيتسلورعبلا
 قو فقر وم هاو حامل درو | محبو | ملل نيب
 قسم مد اداو فوقول (ننساتسماو : ءلضمل از كيوي نككو
 دعب ال[ افرعزغربالنامياكلا فوفولا ةرمبرتغب نا ٌمرحا
 ١ اوسجو ليتبطخلا ءامال! بطخيذدا دلال |نئرصل ار لافزل(
 رسم( زيتولصلابتع فوقولا رجعت ةعئإرل | قيس انني < لصلا
 ظ تاهل دنع فاجر اوسرم فوم وق وا ([عضرحي نأ
 لع فوتولابانتخ ال/نم ماوحل ونعم !اءاسستآو ملا 1 قبس اك

 + متعول اا وب يزلا /ةصرلالبج

 ١ اظهووعم مو يأ دهب صرح رلمأو "ننس ناضل



 زدول بحس: فا هناف يربطل اربرع نير زعجوب الا اضن لما
 بصاص يبا يروا [سسحلاويإ ةاضفلا ضف اَلآَوَرَلَو يلع -

 لبحر ايزل اربج ا زحرصتمب ناي وكس أنبا عص | نغاكو اج ا
 اج نيم (مولع ره السورس! ناولض ايب الا فكوموعول اق اعدل
 جصلاو تيوضالو يع كر زعربؤ ذرب ملو لزصا الدالاق ىزلا
 رئزل اب ايبسل امضخيىزل ارعو يمل | صسالوسر فقوم انتحال |
 طور نيدرملا مامازاةركو عزتو ميس جحد إل رب رمر طضملااو
 ل'ارلا«دامعين اكناو /دوعص اسأل :عرللبجويسل لبج تافرع
 لَرُغ تخجل | هتباوب اهل اذا اهكإر ناك ف كانك واس فرعا ذاق
 مغ ماوتالعإ,ناكنمو موملعسا حسا وسيم : ما, اخ اربلو
 1 نايس موجب عن

 0 ا
 اىدئاع فووولا يلع قس ناي اذا مسد اسلا يان وا ديد

 ةينسلاوىفتتساو مب يرتعي نم ناكر | اعرا |نعمب فعضت اكوا
 فوترلاب نعضنال نال (و هاد |نمزضف اوحو ابلإ م فّسي نأ

 جف (حدارارت ال ضنالايفف يفتي نمر الو هيلع قشباو اشبام
 ملسو لتر يعرب لور ءارق ا رضن |امكأر اهضداريلعسا عر
 ارضف |( امؤرائلاو وشوم ااه لم وسو اخدل اخ فوعارلال
 نوكأ نازصن ال اف ة را اسك لمرلرطازح اوس ايمو ثلااثلاب
 دور عج ةلوعلا فوشكموا ةس اجي ل عووا اضياحوا بنحو | مدت فقول: :نروعارتاس إي زطنم راسل امهتسم نوكينازضفالا" محب الا ةطزلاو تاعتلا دنع قيوم اديس اح ليو كت نإاهل ١ صضسن اق يدروام ام ليس ا صير اهل ريس (نالكعاق
 ةكيرول ادد تيب ردو اعرل | يع :/ نوع اغلا نال الما فهضب تاك ءاوس موصل فم. لور اا نم (ذلا ”لضفلا اقر
 "مسالا لعإباو |يقم ضقو ميم |ريصدد | روس نأ عيعصلا
 بلو اعرلا نع لاش ازومالا نم اغراف بلل ارظاح كوالا

2 



 5 هت

305" *- 

 كا د 1 ججح ريو

0 

 د ا بسن بوضويديب ني كذزلج 3

 منعرتطابو هر اطب عمو لاو الق مل امش ا اضن مدقب نا

 سند اليل معو فاومل | قطان تسيال نا سم قبالعلا
 في يو ناؤلا قو يلملاو اعلا رتل نا لوكس احل امه

 هالو ردو حج لفعمومؤر و ٍرصغبالو ثلراسملا عضم ذه
 0 اف دفع رجلا جيوحملا ثبدحلا بو
 0 ارعاكو اهراق اهيلاوز ل انمرئآبو ميف عسول عا فتساو

 0 اراصمزنو اجيالو اعدل ارد 1 ّْ
 7 ادارة هامان عوج ااعرلاب سا
 داع /ورزعو مباع او مهّيزنل ىاكتزع نمدن اهل اع يدب

 رب ا ارك ارا تاه ىط هخي نا نيكس ملك

 فعضلار فاو يوطنحلاو ريف عرتسل | نمرثأدنارغمنبو توصلا
 2010 االاطّبسالو اعرا ارجو يذلا ور انسفالاو
 طوزتتتتو اثدل اعرلاركة زكمركمر ةباجالل اجلا

 لش الصرب لوسيراع مالسلاوةرلصلاو سلا لات سديحجتلاو
 راس مطور ةدوشسل او ماما نعارع ام | اريل كيلو الث همك

 ,2باوا نم لهن 4 صم أميرة يخ و ءاولرمو مسابلو نط

 ريبكلادربلاو وربنا ازمرككلو نيمار ءاعدو هلو تاوعرلا

 "ايما اوسرنع عضو يزعل |ءاوراملذرضف اد يطملاو
 نان 0 هئاو دف ا ارض ازاقزاعلع
 0 . ستوب لهوا بور هيخ لهوا

 . [ترلق ليمون اعمامز ل اه مرو صر هل نخيزمرتلا ب انكر غو ا جم
 ظ

 فوقتاع يفد دون يذلرجر والا غلا يدل عي دير 7<
 م 0 لا 2“ هلا 7بلعو

 ياللا نيك خسر يرام ياش نيلبدوعالا 2 20
 تا!دافشو اوبل اصر الورع ةولصل انو هتوبمأهيإ ا

 ملا راتو «ةراتو لد قمانووعدب نان اناكعاونالا 2

 م اوعريو وحس راو مل صيبا ادعّرمب



 ”اصار ناقرصاو ربارعحاو مخوسيشو مياةزو ال اوو مسشنل عيربو
 ةلرصقملا نمر نمرزخلا]/زح او نيللارب (.بو ردلا نسحا ضرب ابو
 نير ابكللا الا بكسنو عرخ فالخعدارازت نكمل موب ازهنانرك
 تاتو (ةيعا وم تاغلاخكل أ ”نم ٌميوتلاب ظولتل اور اففسالا

 داتستو تارعلا بكسر( هيلدا حالا زنكي ناد
 فقومو ماو تاملطل اركرتو

 0 لعد ل ساو بطلا هاو
 زر تدب + فقول اك رخ عج مي فو (داقنأب اذاريو
 تاق ليلي رص ازوسون اا زعرمإ وضرر ةشيلاع نح لس يكد
 هَ + مور نجر أنل | نس دبع ريف ل اهيرس | قمعت ارت موي صان
 8 | كف زع انيورسو لود |/| املا س7 1 م/خابش اف
 ناطسلارام ل ممطر سراب اول اعلا را

 ا (ناألا ةامو ءذرع ول ور رنح ظني الورد الوحاالوعصا .

 ا

 0 ا مسا تنل َ

1 

1 
 ن6

4 ٍ 

 مالو ضاعت فلل رخو مالتعلا بولزأ | نكرتو اجت ميو زن
 لغيا اهراص :ةلوصُي اول مد |/ لل اعف مفعل سايل | اكب لل فثر با دنع

 لح ورع م 0
 داع نب ماريج زا سيصعو قلادلا مانع 9م اح |نع كوع |
 انه ارجاع ير اقن فرع مريس ننام بالراس عزنا مةساعتر
 00 مسا ةءانخحلاةيعدالا نمو عين صورعسارعيل اب معبلا

 52 كلامو ازا هيلز ةنسم سدح ا
 : 0 اف تناالا بويزلاز نالزياو ١ اريثكا يظن تلط

 :دعس | ءض/عيضواو سرارإا ؤث ولع
 7 7 اوس اقتسالا سسوس ارب يؤكل ال أعب

 نيه 9ر8

 ليسا اما اوس نمل ضف .
 يف ىناماو يبد وتساوي دع نإ



 ظ يي
 بابا عربي اعو لعرب نيعن |ام عبر ىلع مياوحو قدبو 0
 بوصات نك ل وسمو بابل اذعو نيعج نيا , 5 4

 رج لا سوم ارم او ةرصاقمر ظ

 ةذ (ترتجاو هع جهت ور رصطا ناب«: الا سم لا نرمين ْ ١

 عجرم بعت ٍحح فقوم | ؤرؤسب نا غيني يطع ب انل | :

 2 اعو سم | 'ةبورع بث ص اوانانر اهبلاورسا |هنييردوكو و

 وجرعو امد اراب ناو مياس الدرفلا عورظؤبق تاذ عار ٠
 بجاهواكإ|و بيس اهيوعدا عن ايدل نالوُم ريف بدعس ما بججاو 1

 نكنو يلع الذال الازمحي نم اما اهن اهرطص نمذ ازهو >
 . ملهم أهلا نعريزم ا (لكردعل يشع كل انا (ملضفلا أمين ان 3

 ماله انعزررتحن ا امش بوبمل مالكلاو ف انمار م اهنماو 0
 ةدااذ كرب اهم جي انامن مهلا تقول ويظقت زب اف دنط/امزابم "0

 نارتاعالا مي ا نونتكن اعينبر اضونكو ردوا ةطاجا ")5

 رابثنا عزت سحر ين[ صممو ا فيها ثر ةأري نمر اقتحا نع : ١

 نافدتي اذهب نطل اعيضو و اافصض بط اذ ناو هوخيو ياسا 3

 اقنؤتلا مارا تطل تاكنا يلع جون اقتحام يد . لا
 تع مابارب اسو دفع مدي 8 ؤريخلا احا نمر ثلا قاع ارلا 0

 0 نعانراخإ اريصدؤ ترش ملاذ 1

 مايا نجي نعبر نمرضما مايا ةيردعلا داو مورد لصوتلا ىلا 7
 وسفن: اخ جرم الا دامجلا الوراق داجلا الو ولام رسل ل
 ريل ماباو تامولحل ماما ارحل ماو شب عجب ملل اع 00

 ريغ اوفقوف زاجل انلغاذا تادورعملا مايال اره 0

 2 يكد نيرخ امل: طوف ردا: اوفلغن اضن هع ظ

 فوتول ارحب طل ناب وسر ملح سالو ماجا

 ىاوطلخو ريع داحلاةئاوفكو ن اوهلغولر ةرقول لاه قو | 1

 يا فؤاد هل انو طا وق دا 5
 ”(علاو دهس / (عقدولو 6-5 جىهلالذ تانرع :

١ 



 ليلو عمال يع مجبل ماشي ل قل يال
 وللا مزل مكد اه تدر: جل | يدل الص ةيورب دعوا رعاو

 عيوسف زحبنوزتب سال ارزاهت و دنع ضاق اةيفزتيولا ١
 ليلو | عولط إو اهون برق ذف رعو ا وس خباب امزع نول
 كلو املا ٍةولص عروق امي هثبب ين ثيدحرحا ١
 «ييتؤلنمو قامو لارم اريح 2 ءضرافير ود (دعل ١ لص عل
 انباعح ل دجو |ٌديلت يرعب قيكك الا ناو ملمتشتااهماز
 اشم مناون لع باري مث اف فولوا كار دال بزي ملا ام وعد |
 ايزل !ةهنامترمو انصملل مدل | بوجدو اعل | توجو نم يدك

 ةرلسصل اركربو ملعطن اك ناوف غضب جاب مظعري زن ميثر
 فاثلإو ندعي رتنااةهان 2 50/1 ارض ان مز ذل
 اليوم الع انال ةولصل | دعا : اذ معضوم ةرلصي لأ
 امي عيجرا تلاثلاو دكا هكا ةولصلانالو يضارملا يعم اذ حل
 ورعيوقيو اءيذ خرطساو ةولصل ا. مرهذ فو ا لس " ةولصإ صيف
 فون ا م فوؤول (الاصاذ
 انّمحال انصوصر تاؤسِب في تنل (ذ_ عرب ملعا ماو

 باع ات عاض عاجل ا 01 ا
 تاووضو نْلو املاك م نسل ن كيكو ىوقو دلعفو
 د فد هبا |!نءز ينجح نيره | تلاسب مونال | لاو سابع نبا
 عا رزغ هلت دو سايق وي ةاوجز الا 0
 ا رجسل ( نو رينا اوناك 0

 ال 'قئصو ععرخو سنا نبل ااعو داهو مكملا و ىنغل
 : ةيسنل ب مرما ففخيؤب عدبل 'تادعص اذن , ايوجل اال معرب اياصجنرم ١ تركوا ها انو وجر يلج ككل عدلا زر اك رحارلايكلاملا يئس ولرطل ركيوا
 عزه ة ماوعلا هدانا ةحيشا عيبا تو: يم: ايي

 د»
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 ١ مدهتو عابد اما ةعاضا اسوم ايّهل !نماعاون | اذ اوعص رة سصاز ١

 ٠ كاككااسلا طالخإ(سزرانااةهتجل ارامي ر ايظا "سين /
 ظ ش لعتاف رعد ومد مرّه اهسسؤمو عزز ( م ووو مونت عوملاو 0

 كابل إن نم كم نم]كو رمال ىو له بج عوركم ا ريكو 7
 رلطصنلا نالكا ريلي ناعتسم ساو ايل زو ؟,اكناعدبلا ١

 ةدسلا(ههئولعسب امر رؤل د زم ا / تان عنم دَض او الوز سم انما

 1 ورصورو رممسانإ !صيسر

 رفا عتفل ا ارقي طوس نإ دنساو راها كد نمرغكو
 ظ ظنصخانل عون م مرح ادعام» ندزملا | نييعل نينوضو نسوا 0

 |. مف زلاعر نيج تيوب لا وع نازياكر دل ادعب نمي مانا 5
 '  فدوكن هال اهنو ا يمترسح نرقو نيروك ملا مذرع عراه نيب ام
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 رو ملص نم تيبم ا :كرن ناو ميلعش الفرجيل | طزش داعوز يللا
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 ناكنافادو ضو ااعرطتم يرهق (ساذاو ىزنلانا 1/5 بحيالو

 قد صَتيِلَم مق امإ نكيلو نيلعن مولي بحتسا وسر اء ذو
 | حضي نا انتحب :لل او مالعال ار اوشالاو اضيا مرعشسن ناو اما

 ارب نمرلعبل مدلاب (خلتطدو اهمديض تلي دحم نحمل ماسر فص
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 !ميدع !نانمو ريقريلعمل العر ةكيالا مزقي ن [لضف اللهو
 اهةتيبازصر عننا نع وس عم ال5 تبن كور اعشتالا مرمي
 مدقت اور وفاشلا ضاوهو قائلاو لير لكن زصرس | وس نع

 اذاو بيو اذه كرمال او رلعف نير عنب |ن عراد يعدتو ديلقلا
 قيونم ا عملا بعزم عابجاو ايرحرصب م عوشاو جئلاوق

 نثيردإ | قوسزضنالا نال عاو عراد ابعت قولا بتول اك ظ

 تافصو ىندو او | عنو تاقيملانم مهب زيد تكبمنافاتنلب
 دل | كيج وف رح لق د لطم ا ميعذالا ت اه صكئلطم ا يرهبلا
 نم عزح او بلاو اطال او ازحملا نمونئلاو | ناضلا نم عذجلا
 عملا مائل او مين امتي دموعك عيال | اح ةد/ر لام ناضل
 لمان ينعون لانو تان حا تيوس ا
 ريكا الاوركزلا يرجح لضف اوصو لاو عزخلا قون أس يرحم
 ري انيبا يشاء رحل صن يرتوي بدعي بصح موف عيزجيإلا

 دلاو نّولا بهاذو جصخلا يزجيو تب زج اد ذا نم حطو ام 2ي.هل
 نعئنزدلاو رصاو نع ةاكنسلا يريو تل رح كم ل اذا اهي نانا
 .٠ بناكاوارحاو تيد لها نماوزاكا وس عبس ع عَعبلاَو ةغبس

 اهلضن ارز اجييغص ال ابدي م ضعم وزي اهيري مصعب ناكولو 2
 ردغال او ريغالاريزضف | ضرب الاو ايل او انوطاو [ ممساو يمسح( 1

 يرص>» ا ييسييشااس ١
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 يموت نانا سالب اح رشف نيم 78 ريح ٌءاَسو أ رضرم عل كادحأت ملا عمسسب اراشملا نمرضم ١ ظ ءاشلا نا و دوسالا نمرضن !لبالاو ٍقلبالا نمزضما 0
 0 ع ظ رولا رعد سرا ناروزنما/رهأاوا ةيضالتزلوولو دددزم 1 قروضازع > ينم |رإ | دب اريلع ام انباوصا نم يداسارتسإلا ١ ا دويازشو انراهص دنع صيحملاوه از يربو مدع اماع ا ظ اجرب مد ابي م (صّقني بيعاي ترحب يعض ةاشرز نول 1 ظ 20 رسب وردوا فلعل ها ١ ةبرص انام اظوزلاو 70
 تا هوي و جّزج زاب اهون رباعي الع ناك 0 5 ناد تجربي لك ةرالعرزصالر هرج و ارإ ةغفنمال وص ظ  ًامرلع اواو لضنإن كوي قرضتوولو رو نعزضم مايل نم

 ا ريو ياا باتس اف ارراطس بينك : ظ 1 ا وزال ازيعابرع اصضحي نا بحسنو ز اع قييعم او يده 0 حن ذؤل بانتس اولواهب بسلا وكون اكدت ترانا ثوذنما لا ريع او/ررزنملا برص نع مجد ذ نار وزنم ا يرهل وا ,يضالا ا ١ زر زخيكونبو اءؤعيعذي الجر برؤسست ناًءإا بح سو رسفنب ا ا  تفضأوأ دلوع عد يوي دارعبا بخس عوكل خل ْ ٍإ

 مصلو ءداريصوتلا عصر د ذل ريع امن رسارهسا ناو مكرم كا يلا 0 | مصل الإ مجنزل اجزم رجوي نا بحتسياو م معا ْ 952- ا ا مل (ادهنف >زيعابوجاص يويدزب تالا راها نموا 8 2 : جرا زار امد ناس ناك ناار داريتوكا /ضؤ نذ ئ ظ ١١ مجبةرتضوازيكولا ل ضرل يع
 ا|ميورلااعوره لوسرةعدالصوربكا ماو ها

 ملت :

 فييرا لاا باطن دب ا ظ



 مح | هبال بجاولابادسس نالضف الاف وطني رقت بعاد يرعد
 رنال ضير عابملا نع عملو تّيم اهاصو ( وكن زالا نع عيال تيم نكر |ذد ذاريغب عزع نعمت عوف ز يكاريف باوثلاو
 وجيالو . رب ا ةروزنحاءإح بنوك ناالا رسضن نخ اضوند م
 حرج اعيوتو ا اًدجإو ن اك اوس يرمإ |الو ةيحضال ( نمثي ويب
 ناك اعطت هناناو امارج ا نم عزخو ايدلجيبق ركل (بعو مص انمإ اكناف |هئازجا نعركرعو (جعتو حرطو ارز ن هوت جمل

 عون :نرهلاوزكدن اهل ضعبو اهيعشر اخداو عرلج ع انهتنالا ظ
 لخريف تاروزنم او ام. خوطتم ا يرهل او ةيعضال ا عذ تقفل
 عولطرحب نيتلرتوم نيتيطخو يعل  ةونصررم صماذا مو
 تافناف قله ابق ةبهما تمر بقع عذب نا زضفالاو لزمكلا آسزيوبو قيرتلا مابازانم يملا بوز غل دو ١ 0 وو جا جدو 21 4

 اسمو يسن نص ةنريعمالاو يرمل |تافرّمف اعوطت تاكت او ٠ امجرزل تيزؤزتم رمل او اريصضالا تناك اذروكرملات كولا
 لكِ وأ رسل اوان اّولاوا عتمحلاببسب جلب | ةيججاولا مالا |

 قل عريف ءنيضالا نقد فكرخلا ول هكذا خذ ظ انزع بمد لضفال !نكل ةويغالو زعل | معيب مخك, لو أوس دوجو لاء بوجو نيد نحاىوقوف و مام ةكرتو اردو طنز خف تم
 موزع ان موخعواديرجوا نيكس اعط ناوحورخ العال 22 ملل طعس رس ال |(«ينجا حرس ثم وكذا خ<لاو رطبا

 ل عدا نول نازح انا 0 ظ
 لك ن | من خوطمل ااعأو رن ار |رج ورمل جيجل اهنصاوالس ا ا ظ ناو ناصريرصعمو ادار ايزبال ذو زتخلاو ملا عد تلادولا

 | اررلو تيب ربك نمار ةسلاو كبس كلذو هما |
 رس لكم رح ا ما مجر وذ اكن[ طاق قبو لعل مضافال )د أ

ْ 
ِ 



0 

01 
1 3 

 أ
1 
0 

 ع هال طعس إزبو متم لن هولو لاعر ردد لب نرعتس نم. :: ١ 1 08 هلع 2 8 - / 0

 م
0 
2 ّ 

 عبو اذالينكوهب نجا ونسلا كة راو ىلا ةرئازجا نرخ كبح
 خوف, للَك عضومزبال ةور ادثعاداضفاو كم حليو ملل
 او عيب نماشامرد.زعم اعوطتناكن اقل لا ةبيكرهل !بطخيل

 مذا ذاور نهض ناك هارت نان رذر عزل اداو ناك او أمر يو
 ”رمئ معي رارتو رمانس اهي برضو رعد ةرعولك يزل اعنا زسع
 حال عرس اق انعرذس اال |رتخأي | ضف وتدالو منعك ايف يره |
 ل _
 نسخ واذ افلح ا ضمزعلا مويمعو سلا لائعالا نم فل اكل |
 لضفاورخلو هازجاعف اصءاو لكرسار عشر صفو ا,لكمسإ/قلحرغلا
 منن لعلا نم عربو حفاشما نير صم او ا قلحلا زد لسع
 || دج راوعبا وسو امئاو ءاسسنب ىسل ذداهانعمروظحح د عاتس | زيا
 كاملا مكاو رخو رمل اور ائظال (مدقنو س ابدل اكاهرحتن اكن |
 دلو مزبربجيالو ردالا لا صنالن اروصو بروم امس د اروعمل اوعو
 غل !بّقغداقو الضو |نركق سس أ اّيح ءادامردقو توفل الو قبخ
 ا دالب 2رلعتولد انهن وكذا اضف الا نكل ناكعيرصتخيالو لأ
 |(" 59 لعابراه مارال كحل ازيدل نككو ز اج تنعِقاماو مو ة.أمازا
 تالصتنو|اًنح تامل ثال قلم اازه بعاو م ذي قلك

 ١

 | راع سدزناه تارا نيصعملا يرجع زد عحالاو سر زحشم
 ظ الو فن مذ ؤرمقتاو تلا اقم وتو سايل دم نع

 ظ نا اف لاو زل خلاب
 تزعش تالترصعو [قلحولو ةرداو مدد مدوالتك -
 ملبع تريدارس رع عكا لإن هو ءلضنل ارناكو 0

 دكر خخ اةدداسحاقرسا/ اخ بوم ار ارم | بسب نكاد هالو نولح
 3 عضو رت نوكيل يل بعا ناكايئي يهون ةلزراش نمزناولو

 اكؤلحلا منع طدسبااو يرتفيالو ناهمذل | اربصر سلا ضوتملا
 : هزكنلا نال اينرجن رجل كيرموب )ل داق رس لع ال نم



 جرذن نم انسي! قليب مل نم لك د ازركذ يذلا اذاني يلع مارحالا
 الإ, تنل االورصّمملا مير دالو عمج لا قلح ءهزط ريو يقلل دارج 0... 2 2 ا

 رسا ,زيلولو عسل وبرج صرتس !نم لحال دالو نصملا الو ةيونلاو

 مدلاع روف اكدنو عودا بهزملاعولحلا اسزتلم نكيمل مالارنع |
 ٍاعَسَسو |قلحلاء فص ةر ءنداوقلحارزنكريبلتلا ناسدقدوق
 نميالاى ديلا زبح ىلحذ مسار مرّومي َقلاحلا يربو ءلبعل | قولجم ا
 ينم رنع نيزأ !نيمطنمل ا قلحلاب عطس و قرابلا لج مرسلا امي
 اريل | ايما لجرل ارك ءاكازه عرش نفدي نايحتسبو نيِخرصلا
 عيص نح هلْ ار دؤب اهرصت نولي نا بكس و رصين ل ٌقلَكالف

 هه ومات ا ارلااهسات تاو |[
 ال نكروصو مو ملا فاوط دنعاهئابب مرَمَب امتنا فاوفلااذه |

 تيدلأب ن اطو هدم | م نع ضاذإ قلدو زعو يرياذاف ةلودب
 زيمشتلانابب مدقتو فآوللا مفك عبس رق و ةضاؤالا فاوط

 لضفالاورعل اخ 1! ىئبدرو قبس ايكر خل ردبا فص زخري اولا. |
 ريذعرم قطا مايا هريذات ديو زخم ا معا ةمنوكيا قد ذي! |

 كمر رجوزو ههالدثمإ قرشا مايارعباميل عري ابو ىزع
 ةضافالل ف اطلب و عادولا فاطولو ةهاركرش/فاوطالب
 لاقإوانلا مالح م الص| قلد لولو ةضافال ات اوط نعت
 عوي فاوطلا اذه عني ناز ضف الاو نونسلا ملعّتضمو ناعزل |

 وللا ارامعالا نم مغإو رعب ةوحض لولو رسم اوزيل غلا
 01 يملا لص سا لوسترينا اصوعس | نر نب !نعيطس يح
 نكي منا فاطآذأو ؛ملعإ رداع يمر داتل ا طن عر مكر اعدل

 نا ٌرضافالا ف اوطرعي عسل نأ بجو مورّحل | فاوقل رعب عيس ظ
 ىف قبس اريد اعا هرب قت مو عبس نينا آر سلا 41

 نب ائوروا نالوا ....وف لعاساو تا زضت
 صعلاءزجنحياو ةعبرال ال االا ذه نم هل الئب ن املعسي ب ا - ها سورا



 يت خادولاو و و

 ا ٍ راب

 * يللا للا

 رمال ياو يسكن ارعسلاوم فارطلادقنخلاو
 ظ ريالا حنيذ ررعل اصح ريغا
 ظ ا
 ظ :ايت !نعوترايلا )سل ايداع اورتن (رصخت اًملحو
 0 المل قلحخلانإر ملال
 ٠  يزرلابنالنغلارصعزب بكا واو رس هال 1
 ظ 7 0 اًوطلاو /

 ١ مناف هب ف اعببمج | د
 ظ امر برد يمرر مدص دا عال صدا ] 1 هو أيما سكر متم 0

 َ | 9 فطاعدارطلا اوهورحاو الحال | اهل سسدلف غرجل | ااميلاو
 زييترتماو دورا رسوما عروس[ بذل انلكتاو
 0 اهترحا ًانكوامع بدلك وعلا 7 ممل صل رملأو مار ترف قالا
 (١ ارم الم درت بام ف ناجحا ريزع اسكعإو | يرتب سدا علنا دار ينك هوس ا | جلاارصا نم ورحب ا مديرا ص بقعاورك نا

 لأ درع مولهخب | ةوص رم نورمأ :اخيكوق الاو جاوحلاك :
 . تلخ هرعو2 ابكر قيزحلا ما ادارضا نمصمل اولضنن |

 ١ . ةزانخا ةراصن :راقاونأ|ىلخو ريس اوفا دولا نضيافلا' 2 ظ
 2 اورضاخلإوذ 0 ا تحك

 ل شا ماما 0 ساو 7 اود تنس 0
 ٠١ فوعينإ نسحلا زه لع دايز د|/!ناد]ولاق ب اعصارسو مر

 هل انالصاو ةيكسا است ث(ربَجأ ةكزهملاو ويبكر بكا, 7”
 يعرؤاولا هركولو نيرأ رل نيم كاب الإ دبعنالو مدنا ||[
 | 0 بارمالا محو كس منو هرغو قرص بيع الا ملأال 21

 1 وو 1 00 س ©

 ا



 كوقلنا سايال انب اعيد |نمةءاعضاكو نبلار

 ا منال
 . ككربطظلا| 0 |يصس ىلاكلا رولا ريبو ريكا بار بك

 راق بساط لررلع صدي زوسربا ارا ةضافالإ ف طوطروب
 1 ارددآو انه ماعالا ةيطختعلو صيععلا كوخ ا
 هيض ةيمرب وب انغ فلا ااا تس
 رشنل او قرئت !مايإ ييعرلاو تبسم |انعسانلا 0

 زي هلأ فطماعو مل ربا نيب اس ميلا بوج اي اهم نا( د رخو
 كغ مروع لع نس يبو مان نم ب يل ايل
 ضب ايبقسسرقو عبرالا لا بطغل نعمل انلا ع ررطتملا

 بيبطتتو ( نود شعور ونوع مير ارك |
 نبع[ ىلض 1 عب انا !امنمزودلاوا علا ووجج رق ناك ظ

 2 1 نالزعل ا مري دباعييعمل افربكالاخلا علو
 دا امر رداهيايشاو دال معلا ظ
 ظ اج عملا سانا لونا ظ

 3 او ا او قيس | مادا زر يفمكر لحفب اه
 4 / ' اولا ىلا رف نفرق سال اذ انالر(دب تبمسرغلا مهي ايفل |

 نوئرتم م اًبالا ونهو ايزو هدقيو ملا |ةزيامزورشنب ناحلاو
 "ا انمار تاو | ع مئلبل ا
 ؛ قلمي وعو انزمرخل | ميل ردح | يذ سلق الا

 , تربي نأ غسب ىلواف ليام ٌقييتل

 2 |بصاو تيبلارقو
 يبا ميجا ان نمل ان

 200 ميل مدل نس (:لو ناو اًدحاو مرل | ناك بصاو# .--
 راكلاو ريدا غعم اممم َناَوَ"تيببم ا ارصومتاولا
 طرت يبل رول رجلا عؤلط دنع و رصاص دولنا دولا

 3 .اومالاف ليلتك او رماو مدين عيربه كياليلا كليشلا
 ى ح -  د 7 هسسسعمم 56221222 ئ يل 2 2222 2 ل
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 ا ثلا اما

 تيبملا كرت او مرد نست و ميدبوتد م اهطنمرم يربح“
 نامذ رمزل قع اين وم ابكر ناو مدب ةريج مرحو مفلدزم البل
 ٍءاتسوحا مويحا ماس إ/ذملاو مباع شالفر زعل ثعو |ةفلد م ترسب كرت نماّصأ ارم زعال نم اه داو مدون يعد ع الا ع
 مالا غسل ليل نوريضيو هبت ببم ا قرن م نوجضسامجل |
 تلرع |ولو مغرنتو اس ابعلاو نب مب امس اور اكسو ةياقسلاب
 ىنابلا سابعلا ةباقسكت يبملاكَرن اي ادنب مهقمداد جال ري اقس
 لسع اوئاعرلا يضر اذافىعرل مزعل تيبم ا كرت مإ نوجد الا امير
 عك اقسلاو وعر يلا حو خلا مذ ةمعلا عرج رخل !موي ٌدباَمسلا
 دوالا علل (رارل اك هلو اعيد حايل مسيل كيتو
 طقيير اوفنن ب كانلا نعل وال | نوبل نعاومريذ قلروتسملا نم
 اة |ئمو فني نم مريع نع طمسب كتل انل عون اسر مع

 فاخيوا تيبم ابر غّتش اول مع ايض ف انكذ امم رإ ندا بببسل زع
 ابا اربغ بلطيو | نديعت مل حاتحي ضيرم ماو  معمزامو دس زخ
 يرجي مب اميدلاذ لذوخيوا تيبس | رعم قشب ضرح رب نوكو ا
 علب اول ١ مولع الو بو مل ادعم أو ضني نا مهيلو تيبم اكرتمم]

 ف

 مفلدزملا نيس نع فرفول ازعمس اف تاؤ عيب ريعل | مليان اول“
 مين اهلا ملل ملعإداو نوع تملا تيدملابر جوي امت او ميلك ع الذ
 لك تيلي | تارجلا قرشا | مارال نم عونرإك معينا بنج“
 ةماقايف ةاصحن يربو يرحازفاش تايصح عببة ض
 تاو رحيم نمندإو | يهو فيلا رجس نمل يرو والا

 1 ياللا نم

1 ُ 1 3 

2 - 0 
 خالل 5 / ا 509

 اركرع ' 0-7 :

 | لها ماقاولو ةلدجلا] "اهي تيب اهيعزل سمدل كب ع يحوم
 نم كل اكل | |رايزر اليل نوكي مغ نال بو ملا رعب اهسل (:

 يس سي دج دج يا يحس 9

 تع“

 ٠ يل دعصنو يمزنس |نم ايي ايذ هداجلا قل طل |سنن لعد |

 || كفرخاو اهزع مدتس ميرخلا موي ةبقملا ةميم ون قيس اك
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 ثكبو 2راوجلا عوشخو بدل ارونصح م وعربو حابسنو ظ

 عجب طسولا طر ,ميناثل |ةدج لا ياي ع عوملا ةروسرءدقل بدأ
 الزب [ال'يوالا فو ماعدلا فقتيو هلو ال اةرودص ايد

 0 تا امم صاع ع
 لدزف رخل | مول احامر كلا ةبهعل | كج ؤعو ةدئل اذل اثم ا يب
 ه انركذ امسح اولا اعرلا مدنع نيب الو يداوأ | نطر نه

 ايي يدري ناومدو ٌميَمحل | ةرج ير ور قب اسلا مّتيفص ىمرلا لصا
 ةنساصرل ارصإ اع دز مع عربعو اعرلاامآو ارعررجس و ار ب حسب

 ك0 للا اف نك لرب كرم يلع عيال
 منول نا اذا ثلاثلا ريب و لوالا مويا االميجرم اك ف يرش
 ' عل اولا يرلا موك رشي نا بحسي ملال كائلايموبلا زر
 مّدو قيدو سمان لاو زم رجالا مابال( عنص غل يعرل | عون ا

 بح اتسم أذا عع الولاده عولطإ ينم ارقد انك وزع لس
 (لصبت عجرب مير رقلا ةورص اع يعرل | مدري ناس متسلا تن اذ( ظ

 .امزعرسا يضر عب تدع, يلع ربو سارهر قف (تلارياغرصن
 0 55011 اسيروسمتلا تلازءاذادتيحتن انكدات ةكراخجل ا تكة
 ١ لكيلا ةأصحرررعو يدحا موب لكي جرين يسرل ارز دولعل»
 س01 ابك دلال با + هس عم
 ٠ ةرمج م عسولاىءرب ْم والا رخاء اريد طرتس توما نيب

 اه | نم يرو . اصعكزولذ لذ ع بزجيإل ةبقملا
 نيدرحلا يحرناع اصح ايبا يعرب ن | ممزل بف يتوالا نم ايإعج

 نجلا تاسرو تارحلا عر نيدةالاوملا ةنم انلإةقتن خالإ
 نمهايش كري اذ |ةصش ا! ةبجاو يجو عيدال | امنس كعاول
 قا مابا نحب امؤو | اليل ميصريذ هلر ادني زد عيال فار اهأ كلا

١ 



 ا ارا ناخد رسما دعا طبع ل 1""
 الر [رتريد ريف بردرملا بجي د اجكعال اذريلي يذل وويل |نم ملا كاز زنك ارتد |ذاو اضقال اد قرشتا ماي آت كن امفوا اب
 ء ىرديحلا مون كريول ازكسو صاخلا نعم تب افلا كوبل نع
 ريف طركشدو قير | ماي |ويوز دلل | رركر ارب دب اهيعالاف ةبعسلا
 |ذاو مالا لع 12 |نوكنو قيرعللا | مادا ينرءاعرم رق بحزن

 .٠ راروس هوليإكن يت ن اهناضق ال 12 ترام نيمالابانلذ 0
 تاولصلار ايضا( تاو الرامضنور اتغ] تو هررحاملا 1

 ١ يقماقلشنلا مايا 2 وك معاون اب سرا !لك توني لا رلبعاو
 . مانا عرف ةرارت م و اضقالو"] اال م دحب منم تي دويل الو ىا

 اويل نعريممتل |بورعربق دامك ع او هزوالا فنا |موبو اقل | مونوا ْ ل ايون يم نم منولو ريلخ مجالف رخل | عري تياهو ا امّرنإف ىلغتتلا 1

 تل: لورتملا 0 اكن اذ مرل ب هربج لع بجو درؤتا ارمادا تعرض“ ا يعكر رن ماو يصرل ا تاذكعو لع ماالو هازجا يدرف كاثلا 0
 راو -درمزل خلا مولو قيس امانا يجرم وصور ثكأو | تايصح 1

 ةريس اما | نارعنّباصعؤيدر تال | اخ مامط رمرعزا ظ ريدالا مولا ةرزحال | كج |نمةرحار اص لس ناو عيعالا يع
 ٠ عزل صخارياس باصانمو هازعايدرااباصحلا وحجم باطا 0 نسب مهج ام ا 1 + ياما (كلالاف 0

 فون ارهضوم 9 ءاضحلاو محي داملاو مدرب ري رع حب سيل
 ا ةرغالسانا ير )مورد | طم يدنلا نصرت اي نأكي ذل اوهر
 7 يرينا بكب قرثع مب داحلا هرجتلزصحلا هيفومداد ١ ١

 0 للا تدلل عيدا ظ ' 0
 مربع مِن انلا ربولر خرم سين ميمر بععت يامل غرم ١

 ا »1201000021 ظ 0
1 0 | 
 | ٠ "لهلارعل اذ ماهاما وع عاما روضع ععالف احين | بحس يميل 00
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  مكلاناااف ّيولصلاو فيخ ارض سةر زالا يدر دفد
 لأ مويل روصو والازغ زوي سمع تلاثل يع ىدر ط عسل ريع
 ثلاثلا بلاط شاَلاف ازيا ناكن او غن ازهر قيرشلا مانانح

 2. ييديالو سملا بدرعا لوالد نمو زضن | ْ

 ًانيناعرخو | تلاثلا مويا !رصصنم عسل امو ثلامإ | نع
 نش ”نسرنانا لطم اصختاو ميل نمو مهند دش ناو مقر
 | 0 او سمانا تاع عنب نب مكواورث اد ف من ال انب احس ال اقف
 'آ . سمت وزنرعب كلاش ميلان عرلاو ارو تيما مصزرل انم مرعب
 زنلاءزاخ احيرالازمكس زير هو سسمتلا تيرعف عرولو مس
 الونو | بورعل رق ةجاحل يم لا داعو بو غل ازيد ويولد يملا ع
 ىبطخين | مامالل كس لع عب ارلا عع الارعزمل از اج
 :!بطتف اعورلا ةريصدمب قولا ايا نم كلثا (مومل |
 مويا نعد اولا ناوط نم نعم امورنا ان رج مانو يملا
 تابثلاو م اقشسالا ميه اوت ناعو ر اهتنرسا ةعاط مي موحيو
 اوي او دمهم ا غارب فواد انماط
 15 ذ قرع دسم انحلا ملعا مااوربح نمي لع ملاهن ميد | او دمج اع ام
 نانامفكن اهمال كة اعلاو مع اضل  هدامعل ارضا نارلغ 3
 مهغلالرقو تلكم | رم فيرد ةداصلا نيم م تبحلادرف 0
 لاعب طلرافتف الار اقاو عوضخلاو يل |«ولصل 1 ميج
 2 د جاتحلا ةاساومةوكزل اونو ضار ا 0
 مارلضد تيد ىلإ ةليعن دف اسم نمربعإ لوشن اريعا الاب
 ا اليل ذ ةالوم اريصل [ل اش اكرورشير

 ذم ناف هدايتن (مدل اري دبعأ نزيف رار وسل انام .
 اا درجات اتنلىسنااديث سيضم هلت ّ
 عيد زرع ترعن نصت ماشا يم دانا اةدزمالا ”

 مويل | ف يع نيزؤن ذأ عرش تيم »ابل لع اةيناو تادابغلا
 ريق درعا ل ةمخ يتيما |اثلا
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 دز عقوابصخن ال زنم اباهطصير ب يعرإلا عيصيالو ريو
 هرفنرويراح ا عع سيار ز ضفارا اهرات ناكل اوز امم اهنالص
 مرسك دون (بييل | عاذ | فاوط ان ريوكذ ما مجول | دع نم نم

 نوب نمؤن نيح سس دعا ا لجر د كرد | لص مالو سم نايد
 ليعف تصوت | اول مريلكيدا امص مدا زوسرم نا امؤع رس نصور نا
 فاطر راع فدا رم وجدو اشعل او برغم اورصعن اورد مب
 سار ورع | اع رس وسربارتتا بكس بص !اذهر
 رات وعر سابع دنع ونص ام عيعم اح و راس انهو فب نييمس هم
 ,هلزوسر راش دزنموصان |ًمنس ببصغل /سبل لاك دن
 راممارنعيزل [زبحلا نيب اموهو وطبان اب بصح !اذهو مايلع
 ىلابحاذ تناوسبال (كملا نرسم ردد اًقحيلزل اوبدلاو كم
 بصق ليا إو ريم سلا! تسياو يدإؤل | نطنب نحاعن نر م عم
 مسج ناكر ال اسما ننسو تابجاو ناك إ مادش مثلك خباز اما
 كل (ءانإك اذا قل ار عسلاو ميم اذال|ناوطو فرقرلاو ماهتالا
 .نلينعةجيراو مولتن شاذ تاج لل اسكار كاسل
 اممولع نس ت ابحاو يمرلاو تاقيملا نم مازغال اوان 4 4

 ةدريحب فوتولا 9 /رادنلا زيدا نيب جملا مرحاف ةعبرالا اسمو

 مءارباو كرما ثم ينال تزبم ثلااثلاو دفل هزم تيبمل | قائلإو
 قسم عيب ناسا ادصإَو ةعئراالا دوو عصصالاو غادولا ف اوط

 1 تا الاداب ياسو اكل زي ا
 "رن هرباسو عاضضال و زمرلاو ا ماع ار ةيعدإلاور اكذالاو

 ا ا
 لاجيالو ايهيتب إب يح يرحرو جلا ميال ناكرالاف مادقالا نه
 مل كرت طداالا نايالإنع تضر طوع رح اركأنم

 زار ناثئا رح ا ٌرصك لزرع ات مل عتسل نم رمو اعبسلإ نم
 .٠ ةرخاصقيو قلاع ومد ةرمل تعش تلعرل
 ايم دالدو ايإعف نيريبال لب عربعالو مرب ناكر ل | نعتبر يتكإلو اللا



 د ارداوطول اون نوجغالب مرحلاو فم قلحلا صتخي الراح
 مارحالا م رقن طريشبد ن ارالا عزه! .بيغاوب يشمل نا[
 طركشبو قلحلاو ةضاذالا ف ارطاعف وصول | مرذن طرتشيو (عيج

 عسا | إع فوتول/ مرذت طرتشت الو عد ف اوطرو عسا |
 فاوطل ا نيب بيرل (بيحالو مورتيل | ف اوط رمت ريحس مصب ةءاز
 غل اصخلمانربلع تعين أذع | دن اب قبس رلكازهو قلخحلاو
 خا هصدو مد رمزا (يشسايزم كي ننص تامجاولا اسمو ملعادساو

 ةمجاو | اندت ذا ثعاب رم اعل ( نك اود وسو | ارم ار اهم ناهد
 مناذئكا عريغالو مدالو لاب ريلع شم الف اان نص نسل ااهسجآت

 90 ١ و ماضفلاو لاهل أ

 وشل الغ ةملاىل وال( رباسسسيلو هرجلا ةروباراا ٠>
 وتر بارع عض اسل اداوم سهلا بهزا اوصازه جاك

 نكلر جباكةرداو ةرمالارعل |ذيمسحلو كيرجلا مسك صن
 "وسر نأ كلا تدب ناصمر ةرامبسال ايزمر انثالا بحجسي

 ةرمعبإل تس (ئل ادع ل ره ناضمر د

 تاق ن الما اما يعز ياكم تافس حبا ةدؤلا

 ايبزعو | اىزمحا نس ناك اوس م1 ةهحانلا وسان

 ومكر رجلا نمط درزن ارهزلد لحل حرعل | هضم اقَس ناو
 - مالزحلا 0 ا

 عنما م رونن ايزه مدا ميلي لص ميلا نال زر عج ا ص عي ن |
 ل /يز ص اة رمملاب 0 :

 مارمع تّرمرِو ناك عسب و نوفيدل خرب اماهوجزخ |
 عضال ناز هيفذ قلد حبو ها عر هر هيلع مدار

 مس اًميم نم ءارع لإ مين مدريلع كلوب رجس ثنرع عصي امو

 ع يعامرعدازيالوزجلا للعب ةع وزوج لوك اورخ ار عز
  عملاتفو ةنسلا عيهل ف امزلا تاي | اسعآو ملعامساوميلا | ...٠
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 ايافدرخبلا موو دهر جنح تقولك ذيامجعاعالا نوبج#
 ارح مادام نرجلار هعاوإ عتيالف جلا اماو جاخارخل قيريتلا
 كرلا ضم اهتفم مادام نيد دحباممره/اوجت يال از خا
 مابا نم قب امذرمتعيناراعلوالاو اف الزنا عصوزمزن اذا
 اى ان! قرانا |مانارضقنب قحرقمب نا رضفالا نكلاهيرتلا
 مامالرضلا ب كسا يف اإل ريذصل 6رعلاب مادال | فص
 0 ديراب هينا
 ناذ قبسامبريذرعو سلا باريس د لاربخي ديصلاو
 اليساكربسلا, يرتب حج نرإب ثاقبح نم محا ةكمريضة ين نال
 ترا فوفب نا بت س أ عرعلا دارأو هل لين اكذناو جل احارخأ
 ] 1ع صل بد مل لا ١١ لايستسيف دلال مرح نم عرج ير جلا ملئسراو سنع / لعمر
 | رريف ةلمز هرب ع ىل' ل ايالو حا ةرقيس اهإخر ومالا لع
 وردلا ف او. ةقبس اكدر لا در ميسو عبسلا نيز والا ثالللا تافرظلا رامبو ف اوطلا و. عرب نيَح ةيسللا وطقمو فاوقلاب
 محسن |ذاؤ جلا ؤد اندصو / ةررماو افصل هينهسي» 2ع
 معلا رصر عم نراكذ اذ رصاو كح الااءإ سيار ين انج قي ماو روع توكة اذا ةررلا نع صتراولع
 رخعلا الا بحت اك د كو يصوم نال ورا ديد ضفالا نكي هازجا مزماوأ: نحر خم ثرحو قلحلا قو عسي ارعب ةرخجب نإ
 ريقنلا اهجاوو لسن نا جمال ب اني اذا قلحلاو عيل او فاوهلار مارصالا حبر ةرعلا نم اكناد فد دووم امها اك
 ول"ةةعنارل ا ليداعدانا» تح خنسو تاقيم انم مامالاب
 نيدو ىذعو عسر ناطر جوت ع تدضإ خاالبت عاج
 نرد ريلع بجو انطملارمزلاو عرس انو يملا بجحصن عافاك اعد اذ ملعو ءترع تري ةل اذلا ععتملا نلجي نإ مساج

 ععادولا فاوطو ملم ماقملا

 . الءاكالعاضمّزعو
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 نح تاعاورنعو انرنعضرل/رضن | كسا رح/ لباس مين

 خا رع از رو ومو ايؤنلا ريل. | تهرجوعو ير دعلا دا العلا 0

 ّ رملي ولما ةسدملا ةءاجو مسامحعلاعجاقو نّسادرلا ظ

 نكبر ارو اره | نا | يدعنب سارمعنع تكبغو يك (نا[هاور ام
 هيمي ليتل او اع فد اورضر ريلكريب | |ايض يذل اوم لإ

 نك الولو مما طرملا نصر | او مهاضصرارخ لم ومار كلت
 مارك )اضن رب ارك [مد ارك طمئزمّرم اةأاورو تجزجام هانم تجد
 مسيزاوب ايلا رفسنيذ حيوو نع كردعلاةو بفامم ا ب ان
 كو زامتعالا سرت :و ء[ىرع اهم غرم روس انم طرحت

 لضفإيذ ةوصلاو ضر زارضف اف مزح ار جيسملا ةئاوطلا
 ُ 6 | نكريويعدل الز تدّردو ابوي ضرالا نم عنخ ةرايزم
 ير سو ةولص لت ءرب|مصربل اوس ,ل اك اق معرس صر
 عوطملا بعشر مإ ل 707

 ىفدرابلاوريلاو بحس احلا اوسرو فاوفلاب

 10 0 :ارَتاقو|
 محا جيم راو: تو الاهم نقد رجول وص
 ةرلسلارصاحي و اطعورص نب ريعوس اكن اسض امي ضن مي
 صاصخ ضف م تلات اع ماين ل
 عضل الو عررال كسي اكل ارضف !فزوطل ا انباعكد | مكر احا

 كمل ك1 ناس قساك و الخ الب خلا 2راغ فاوطل ار
 يي رسل (زبارع لذ مرق و معرب 0 متر 0
 بسب سجل [.1 | نيساشلننارلا 00 رهاجو
 انزع بطدو دسك كي دج ولي نأ مإ د ار وجمل لي نع نم
 تأ يو داس نانا ضو ا

 تيب اروخد بحجب فيس انما املا ظنلارضن [ون قش
 7 لص :| | وسر ابعس ريصقي ناز ضف الاو ميف ليصل نأو أنش اه
 : لبق يذلا ارجل ينو مذهب نري يصدم بانلاسرخ هاذا
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 اوعردر يراغ 0 357 2000117
 يئاراكذ6 يذاتيالو رح |ي ذورال ثيحبازهذرس أوُص

 ريش عن وانت سانا مزه نادنم امعازه لغرب مل
 مساطر يثأر نوع لك مرو ايعب مؤتمبو وب دب
 مدجني اهمرطأ نهاد او مجول ارذونشم يد د ةلط امان اهنرو“
 6 بكري نإ املفمنب نيكو ضعبم متهيرتشيو سانل لج
 رانا عم اصإو ةئسس ناكل ك ذال | نم جولرم | اصل مني ىذالا
 كيبل افد اذارتنس د ينس | ناعشسملارساو ماصرب ةنسب سيل

 لي بلهل |روصخنم ع وشضو عوضخ عرصتلاو اعرل | ملاش
 ابمالا عزاب رالي هيكل خا ا!لغمْطالو دما تاوخدل | نم
 تلاق زعس[درتشب اعنعايبدررقو صضرالارضفا] 46

 0 عريل فعلا ان ععب عبري فيل معلا ازغد| ذا
 نلخامةب يلج الص للم مزح اماقعا لات رسل لج الج/
 نحيزخل]فرزعإ عت اسل | اءزد جز عج هدوم وضوم عصب

 ظ 0 ل
 ا 01 ا عا سا عروواحا بو ول | مامالا جيشبل |

 نيلط اب نيرم | ةجرألا رع
 1 يل ورلد: رخو امي لحا أعلا ظ
 ماعلا ستون! اوعتو اب حولا ةررعلا هور تربا ارارجْنح

 0 0 انقر نمسا
 ا عن لخاع متعب د بررو ًانحو َعوسس اميل[ لوصول | م
 عاولا 'اصوسحالو لاجرا |تسمالو زجر يانغ رلا
 000 بدر صل | نم
 6 [ فلك نع دهاعل (اولضو مندل عرس

 اونا (منرلاةرسس اع ريس امضاو نوكيار اهلا اخ
 لف انلاةدنم بيدرجبنم اعل (ناعتسم او تسر لك ظ
 1 تربلاو راو ةرثيكد عاج جري ناكن اذ ضي ول ١اماو تيب اب



 تردلا رص اذاو لضن |تيباازغارذ عصري ناكناوزضفا
 ولو لك و درموظو بابل ()تّتساولو ./اررجضمبٍؤ مسساو

 وحن ضرالا نع مهفير م بابلا ربع ناكار او جوشمو صر مليقتسإ

 ولو ءيودص عمت /ل/ذ سرع | نايل ناو ةاولص تمد عملا
 اهردا اوما ربط مؤموم ريو زاج دصكا | ةرمعاو اويَص
 .ةرظإل ةريظنوكم نا ل اذل | مامال ارجو 2 موماملا امصو نول انا
 وكانا عب رل( ماه ةلمانولا مومابلا هيد نب نا تيل لا
 عمي ماسالا مجو كل موم اهار لن ب نا يسبح خله ]وسريندك

 حصالا رع سماخلا ى ومعي لو يل والإ ةعيرال اناوعالإ ةرةولصلا
 نمبر اذ الود د نمر اكلالا بوتس ةسعس نإ (ملعاساو
 باهتسم بازيلا تيمي اعرلا ناقيبركوييسءاوضدو تيبل |
 مافي ارض دارك ف اهتعالا يوني نار بكسي ٌةرْس اعلا
 فيك دج انما نما د جسد نم هل بسم ف اكتعالا نان

 ىنكشم روس رص ندع مبلَمَت رصقسف حا ارسم ان نطلا
0 

 الو طرشب نيل موصل نان نكي لو اااض ناك ايس الرع

 تامل اعنا أ هن أكتعلا ارم انونع

 هوسع هيداجلا اهي اتعلاو ايلعةضف احن |بحتيولا
 مس ويعد و تبن ريمرامشالاو ممر. ءام نع هزم يحس
 رن اميل ومال طايح هاوس | منكررب | مضر مدلج | نع

 ![ةررباجرعاشسو رو مس ءأافشو : م اعط (ينإ ار ابح امز(

 ظ ةلشوقو م بش ام مزمرن عام مى ملتدل احد وسي لافي اق ريع
 2 بعسيف مول أنذ مليلج لإ هسل اطل مزسمامالعلا نم ةعاج
 تح رالي قت نا ةوخعو رم نسر اهشسلاو | عملا بال ادإر/ نك

/ ْ 

 للا ىلا ماج روسر نق طم رق زنا عمإا ف ويبع !اقن باس الباف
ْ 

 .ةمزلا بأم مالا ف رغضتإ مدر يسئ او ميمإل | ل يزرع اه مزه زرام او ميميلعا
 موس انرهإا | يدرم نحب فاشل 1 / تلا او ا طرغع( ان

 : |ذاف لعب يا تم ولضتتر و الن سمنت نإ بش رازصوكو

1 00 



 ارفعي |اجاع كمل خدنل بححسل ماع راك | لاهي رس ارج عرف

 الحل | فلتخا قرتمك يل ائل | معوج يق اهيفن نافل |مكذلا
 ر2[لاقو ع/و اج ارك مقفاو نمو ءفسزنعور ال اَهف رواجا

 فز اسوم ىومال اهجركن ماهضرل ا ئاو بسب ةركال نوزع إو
 3 |ايف بنزل انا بورزأ اريسسل الم فوغ" ثمرحلا ملك 2 ه2
 |نماصآو رع ؤرازمرتعا (هيةنسحلالا ايطرعةرنس "1

 هفيعضن, قارمل !نم مرعب صك ال مل |تأعاطل نمافرصخإف ظ
 رخحتاسسابب عر حلا نر است او (ةرزخو تاشسح او تاولصلا

 اهريغو غسولرم ارو زحل ارومال اؤ.عوتول اريظ اح بلغ نا ال|
 ؟كتنلزم (قلذو حالا !نلس نب نوبصخال قيالخ نير واجْرمو

 م[ نر باطخلا نر نعأج أهم رسنن وين امءرر كنا طنب و مب

 ظ2ذ210101011011101101017 5 ظ
 طا راضعلاب غروب رسل | عضضاول زبر بتي ةصعنحبارلا 6
 ىزل | تيبا |!-سحوم اموم رك مد امن اء( يترقو مرخاو 9

 ملاهي قاقزؤ رجس مويلاوسو ميريل عما زوسرزهدلو
 هكا كتبا بورد ىالخال دب 122 نال اركدوراوملاق 24 32
 :ءرراودر ديرو لوميا يصد |زوسر هكسيناكيذلا 33

 مرض تنؤلورذو مو لودي ملل روس منم [ دالو | ترار
 ظ الزجاج ءاهخ مو اييدلوهيل مانع
 ماعخل بل اطيل نيا يقع نس يلظوعيو دولعم نمسا

 لرجل داهإ اقبل ياو ناب ةدجص و اروهبسم ٠

 6 اللحاف مالسال الو ارم يذ ارّمْسم كور لي يمول !نأك
 كلاراغل اسمو .تييطمر انا هوم ةسايتوالانيما ١

 لينال مرصتب لو ريلعرما اصول ناك ءرص
 1نل(ةءأمح ذ ()دوزع داق نايك اولا معد رم ظ
 0 < ماقلادار او عكتس ارم نماعرف نم مي حرمرسم ذل(:

 آ

 يرن ماطم اذ ان2وزحلا داما عافدنما هاواي



 م

 اق

 و 1

 ب بدع نيلوولا عم ااؤي بجاو فاوطل | اذهو قبساي

 2اغادإم اولو مد ارتب بكس ىوكعم زها ةباثلاحّوولاو مد ظ

 بحالو عا كولا فاوطل مكمل وذ درهزل جم نم مرطب كل عومرما

 " تسيلاهال لكل امولع مدالو اسننلاو ضيااحلا يع عاكولا ف اوط
 وعرذ و مار ادجسما بياع شقي نه بحس نكي ةيطاخ

 2 غعادول | فاول, يلع تحو نمر نمو لاهلي ارنا ع لوتس مي
 00- الع ؤطس ام قاوطلا دوعل |ريِلع بجوو مع عادو الا

 ١ تعرمي 6 ورا دي دج ٠

 أو مرل 0

 ضن اح او اضنلا تطول و«مرل امنع طقسا ملمّمل| هذ اسم عولب
 5 :لعل اوزلعادولا فاوط 208 0

 د اع وب 7

 بقعتو راضتتاو يم نم عازل ارعب عادول |فاوط عتب نا خشي

 ٠ بير ازيزغشلو مزهر بطل دعب ثمن اذ تككر يعم 2وزح لا
 ضيرم ةدايعوا قدرص عراب نوانبداضفو ا عاتم كشك وز ا

 . (نباهح | فلم | مرتع ةئباسلا ف اوطلا ةداغا يلعن [كوحو ظ

 0 ب اول اهات اوس دلع م يوان ااا ظ
 2 سرح اس 0 ا عادو |

 املا

7 

 جوشم رم

0 3520 
 هه

 0( نيا ربا

 رعسر |و الوفا مخاقو 0

 3 مقر افمدإء| نم مدرع ول لب ك انما سيو رسمل امد عد طبتم

 كات كليا يكمن اك أوس ةولصلا ادهف صم د هذ اسح لإ نك
 شمر وفننلاوع اع رار شا امال
 لعاومفن اهي الو ا

 ةتسانلا نم نايلوديلع عاده هك ماقال دايز نول :
 ني نورين ددسلا م لمت اعو بيو .

 ' 20 +: | نص س| ل وسر نأ علو لتس
 ا !ملالرلا محو ات لب هعسعتلا



/ 

 ..عاولا وطلع

 - نوكيندتقيقحو لمان ايماق لت 00
 ك2 اوهام نا عاَضَف
 تمن ماوي واف ةان فارضلا عكر اح
 م باراك وبريد يب تيب ملا د اقوا قبس
 ١ كلب 1 قتربس حلو نم ذي تزعس ام مع ىىَرِرجْل شا ناد

 تن كام داما عى تنعأ جحر يعنب فتش /
 كاد نع ى ان ناربق نالا نم الاو اضر ع ددز ان نع

 م !ناوااذه يرازم نعريهيعو
 ' اف[ل نبراس يعكس 15
 0 يرام وسعود دسم واج

 لورا |ماعر/نالاو ةغالابغيل عم او تتبعنا
 راشسأب قلطتيو هتاذوعاعد رك اميل باو

 راعي انزم براذ 2101011111 مخ جر
 0 ا اجلا

 قرنع هس انا | ضقور يس! باب اعاعرل اذه ّفاي نا بحس
 نم غرو ؟كرييزلا ساربعوب اناكرعف اعّووم تبل قر افاذاف
 20 تبل اب هددبعذ [|نوليل تبا هل حصبو 2 انباعم |
 دا صولا اقماع نما هذان ل تف
 واو ميلا ساربعو ب | مسزم م انب ( د ارمي | نم تاعاج مب مزج

 ا دز ليز 2رزحي ملا كورخاو ىدروام ا
 مفسر اذ هوركم يرعب ملاك سانا نير طب

 نبان عماجرَو يلح مرعي ال مالصإ ال اموريجيرث الو مدورم مدس
 ١ _قيوكلولا /امجمم اباء عوام ان ةجال عام وحاب
 ! ا أ مما اضن الادإرمااذا
 1١ ةلاجيز ومار نم ايش بحكي نازبوجنال ل .ورظسملا ملعارسأو
 'ّ 5 «سغن بارت لليأس و زح ا نم عني الو كل: ٍطارعم
 09808 هارت زام و ناجل او مرا يرجي مايل وح ام

 .- هيوم بسحع عبو عع



 حبلا ملقنو مما هايم نم عرغو مزمزنأس عازا نوجحبو محلا ل
 فالثا مور او ناّسلاةف الخ نلخكس آل ١ن الن ارز

 "انلاويصوه إل لهو راكأو ركدحو ل الح او مرعب اعمرح اد بص

 كالخ اداصإولو اجنحاو دن ايب يسر وو ىلا قح ةنريصل اح
 لالوما مينو ,ليكأو ردح ذ دلو زاج ء لامي ؤخ دوز ا نما ريص |

 بط نو خا نوال ن ويعمل او ةب د احلا تيغو موح از
 اهيلا هدر معزل لذ نم (يشر طخا نمو عرضل الو كريما ال كب مم

 تمت ال !ةذخارث مب اؤعسف مرنع نم بيطب نإ كرس اد [ءاناف ..
 فوج اناهصا نم ناوبعزب ال ضفلاوب | ماما ال اق نوكعل أد

 نيبوعضو الو ةوارطالو معيب الو ,لقتالو ةبحكلاةرتس نم بولت
 ”ونلام الخد ةريرعزل(5 نم ايش وح نحو فحكم او موا
 3 اهو ناوبعنن مالك ازذح مسي ىفد نم رذو يشيل ءاددهاملا

 ريلك فاو هد أكف ميلع ضرتعي لو منع جه |رلا مس اقل اول | ماهال ا
 زيعكلا ةوسك رح زغو نا سن ال لح اس ادبعوب(حامالا د اقاذلو
 خا بعل ةوستوهمب وجي ال ضاقل نبا ساّصل وبا امو كن

 راب مين ءامالا 4 (يفرسالارمن ار متم حالصلاتنورعوبا ئيشلا
 هرمالااور اه جحاو 'ءاطع و اع لام اتي فر اصيضعإ

 تيبلا ٌةوسك ع زنب ناكر نعسإ هز باطخلا نيريع نا ءلمب انكر ظ

 سسك َمَرِهو سحزوتسل | لاق يزل ازهو جاح ا ع (يمدصتف دنس
 ع اال تلاقين امهعرس[ نصر دسياعو سابع نبا نعةيرومالا

 ةتلضاةزيبسلانباو نيكاسملاو رسال يك رايز حتي انيوسك
 تاه نب يندإ نإ اعراس اين تيل ع 1

 ءملادورحور نوركسلاو َمْيَل (؛) | اههعو ٌتْنِحو ضلاح نم
 ماب تاهطاح د لطا نارها

 1 د ورص دف رعماليعاو اهاافيرشت ةمرخلا ايها تو زعرشلا
|[ ” 

[ 
 ا

 م ةيثكالحا ىلع دب اذ :دايتب يانغ امنا نم مرل | ٠٠

 لعب رصده جوزي لع هناقتإب تينتعاو تديهجا دقو قبسأ#

1 
4 



 ادار

 واول ِعراَفِن توب ,درنع معسل انو درتيرم لا قل مت ورباوستق

 يلب نمل ل ينشأ اس ف طيزملاقب طم :كم نمل ايما
 لا سارعبس زج وطَسمل ابل بحرين لع قارعلا قب عنَمَو دايم معيش
 ظ نواس رهحتن طل اضنير ها بعل |بعشم عرمن رححلا قل نمو 1

 ظ قاوم ةعبس تع نب نم تاذر خاج فياطلا قي
 ل :زعردا,دصصامرع اسمي اما يشعاعش اشعال عطتنم هرج
 هد رع ”دع] ازا هال ادب اسطح نبانو ميزه |نموب صتتخ املاعرع

 أ كير املاو مقفل | بك انباصماو ةكس ب انك مر زالادياول اهلا
 قام نص اا يرمز الا نا نورت امي اطلسلا اكمال

 لرسم مدقمب طيف ةعبساولاةزوواهالسزصدم تيا
 ويوفق الا ةركدد نمإل امه نم لع درو انا ملا
 ك اوه طببض نا خب ميسر ظانل |دورحلا عزم م 26

 ةاضال نبل ةاضأ ووو هال وريطضإل |نونلر مكبر ان ثويد
 ا 222 وة انقل | | نزنو يع معمل اداضل ادو ترمإ | حب

 | يالي انف اح امطبض انك عرهوم اابلا ناكساو ماظا]سكب ثباو
 هزه[ خب ساهخالا مسهل ومو نكمالا ةهساذي ضلتوملا نات اك
 || هعبسن اجلا مج نم دعو مهل وو عوج نوتمجملا نينو

 ظ 00
 لكلا ان حما دح نمر تطبض ان يصعق ملعارماد
 ميئاومنم تاعازع ريلِع موحلا نامل هسع ًاوازه نم نمت و

 معينا نيد اك ا غيرة, ذ باد ميلع ءيوصشو
 ١ سسااهصاوم هارب السلا 7-2 ملهاش رصربخلا
 ست مرمي م من اصريوجتب ميريلشم لص ينل |
 ٠ 64 أو >/ |ىل ارا منو ينس نالا/ يجو سزع

 | هلا فرع اميري | مان ءلس ناؤرلملاافالخ كدرمواملا
0 1 : 

 ١ لبقالادع ةلطتناكل



 نا

 اية وعرب اهرجراص امو دالبلار ب اسك مبريلكرب | اص مدربا ةوعد : : : 1 رو 9 م

 .. نيوووصلا ىرببا مر دب نب ساربع كلر ح ءالوص يح اوال الح ..
 5 ا

 مم

 رينإ لمجوئزل انا (مينح مهل وو نس اعزب نرعيرلسمو كر اخباوصوعت ل ظ حامل | شبر وبازو ال اوع ثياوتل (نمهيكها ار سكات تيوخملا ٠
 ١ ”تيملا م(ولخ مور لاه رس ا عرج دأب اذن ازدكم ف عون ميمبلع ٠

1 

 نرع هصخاوجلاو ممفلا مول لا لان يبا مه ح ( رجوقتو ضرال ه1
 الروم ناكنر رعب اير ير ليرلكي اص معيب نادوالا ثيدح ا ١
 تل !ماهحالا زك ورثسعل او سماخلا معا ساوهارشبازساال' ٠

 محامل رخا ملخري ال دبا م رحإ دالبلا نم عنخ اف مزن دن انت
 و

 6 طم 4

 را

 .. ملارتو عياتعا 2| |مر نم ايل | عطعس م رس ا ظ - ا ديد ل امني ريف نف دولد 7#
 010000 4 اناا ميلازحلا نير دلاخد اهواك 0

 :دحوب اونو ايؤنلاريحا جو عْف اعل بهزموعار ع نامه“ ٠ (ن اكرم لضو نم مالسالا ني د نئلاخنم عبط ويميز نأ قب أولا 0 مكمشكو هرجشت مرح تلاذلا نيلحناو مجلازعا ع سانلاعيم اع
 ميف لرتملازف د عير جباسما ميفونقلاب يدل |ظليلخت شد لت انما اوجالف لكم مطُملل حال ىساخإ هونطوسيب ني

 هني

 دراورصتر زنا ذإ طخ ايلا مجلارياسوتكم ديد اهس 6و ٠ تف. (مهسقو رادو ببيال كل |ملفانل © هرتاربخيداا 1 ملحان (زانراقل او عّسفمل العم هالوش اعل اووب اياد ايلا
 ع ى الخ م .ريل (ب م لأ 7

 ١ 1 ١

 طريتاادجحلاو شا تك 7 سل بجيل :اقددجاسملا نم درخ ف الخ توا ا |
 ا

5 
 ا ا
| 

 ا
 ا

 ان رسسازك ابقتسا موت ل مل

 ؛اعاها يحمس هبة انهت اعاطلا عاف اريام
 مر 0
 0 ا
18 5 
 / كوخ
0 
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 1 الضو نارلبلا نحن اماو !رععل اال مالا رصسملاةنريحلااوابصي نا 65
 ( .: القوومل !سزن اذار طعس داس | فالضربف اصل ا عن ءالضم |زيصملا
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 رض اردب قلك مزنولو مرح الاسم لع امكودو امهرخلامسر) هلع

 نشا معا ةربكال شخ عب اسن | نيقول عصا سنن يم
ْمر وراغا و سد (با | باوصل (ب اعارساو جر اهلا

 ملاانبصر

رئوي اك أني ام او وسو هكءرود عيب/ىوك
 ش ملمس [انالو 1 "رح للا 

 نال انضم نرحل (و دب اسس | ةيويرثع ف الخلاو تشل بنك

 باي اتم مارلي ايما طشد نكلو غونعال (ىلص :كم مذ اسيل
دءاماعلا فلا تورععلاو ءيس (كلا اياه اردخ نماثو مر انما

 : 

 22 نرضاو حف (عا راهن ملا ئصاصخل "فينس او دوره ارمي

 ىسس صاصول| مين طويسلو دو وحلارش ماقد د انحور مما

 ةهسبش و [سدتاوو ممل لليل [يلخلا ل تناكو | محلا كن عبانجلا تاك
 ظ تناك ودين هاوتسل |تيناوتسا ملا ون ةيانحلا تذاكر نوذاو

 عورلا لاي ديف من فوتسي مل هلا كلج خلا ةرانجل
 ٠ 22

 هل اذن بوما نعش تعلو جس (ننل | يلع تميت جضاذاف

يمإلا و بىرلاس أن عصو تيب لولا ناطو رع لا رسم او
 ” 

 تسنو الما ناكملفد نمو هربا ماقم تانيب تاناميث نيل احلل

 ”كاروتر كاسيو هنعرنإيكررذ يب نعرلسو وي اني معدن
اهم اراك لصرإإ ون وصور| وأن ع ايريلكي | ايم

 ا تلق م

 | يعلحاو اماع لوعبرالاق اهزيب كت لد وهف الارعد ل[ اتا
 1 يزال إي درف سانان ونمو تربرو نامت رلوو نعم كننو "1

 . لتايبلا ارجو مول دو زعر قل ركل اك هاج نعرك مان
 | ععباسلا ضرالاؤل لعرر ناو مغسل اب نضر ل (نم يع ىلع نأ

سع ةعبر ارم( تيل ااذهن | (ضارهاه نعوزفسلا|
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 || ١ كامرا ةماعتاهذر تااطيإ نب عرب نيسحلا د اه نع

 تبا لاش نورا راتب يل انبال انف نايلم ثع



 ءانمسل | لضدا فوطنا/كر ب وف وظن نا مّملخ نم ضرالا| |ةء نمو امتر سارعو 1

 نيعراصاتو يكريلكي يصمد !قلضلبت نا ازهوز اةروعملا تيبلاب

 بلاطتف اندلع نعام اهو ضيالا انمداوانب ٌتب' لو اوم امزعسأ عر

 دوق نعم ادعو لرملاو ةد ابعلاوضو تربرو اون ١و انعم نا هنعس يصر
 ةد . ايعداوضو تيد لواربكاو عنك ويب زلنا ةداسشضو نسما

 أمن أود د امحلا عضو ترب لواذد ا غاوعج | ذرو امل|ةناضمل مضر

 وتزلوالارعويعدل ار تتسلق مره ويضو تيبذو اويتزه اوفلتخاو
 اراسإلفن مهضوتو [مهااو الطموضو تلو اهداروب جلاب غو

 ىجدم ا عوير 2 اهزلاسحا# لاخايع اكراسم تصدي او ريخ ار يتل انعم
 محرر يرام ونمو يإع نمو نمل اعوعوةنلربز اذ يشك« غتسا
 قاحماو فداخلانحاو كسانمل ا انرار اتا ت انين تاياض لان
 ريطلا عتماو نيناوراصعالارككتيمارلاو سلا ةرثككاخلا
 زعم م11 نل ةوقجل ازيجتو ضير ا هشتساو لعوعلا»
 ران ايبلرلاوإ ات ادريعو مبرر اودصق اميفل !باعدةكالح ار
 عرذ|ةمْس ايل | ةيحكاا 1 ا رلوط هديب جريل ا معرب زهخ

 اعارذ نيرعو نيشت ًضرالارايصرخو أمد تل ضرال راهو لو ظ
 امسلاز الوطن ل تدارف ةيطاجلا هشبل اون م سوس دريغ تن اكو
 را اهل و نماوصننو ارد هتعن ا هل 0مل عرقا
 ماربع مز. ناك جرت لعززن جلا نم وك اوبسشو عيذا دنس

 : أمسلا ليا ط هي دارو مهرب ادعا و اع( اينو اهعريمحيسزل اا
 2 ا او وعد ب.امنا لوط اصف يما عرذ

 نوزع بسام الم موبي مب يعن كارلا
 ةارورسأ سي تاو دوسالا نر نبذ (يضرعاسعاو اهارذ
0 

 مس |[ هلز ان يمك ارطتسأو عم معارداداعارذ نورد دعاتتلاو ٠
 مدوناع رغم دارك اءانب نجيم | تايهرنم تس لد اقم لا
 ىف شبر 0 ءانب هعلاثلا مي |امصميرب نيالا فالخا نم



 نسم [اريزل ني انانب مسحبارل هيبرعصلا كيرخ نعش اكتمال
 4 م :ر ناو ءأسلا نوه الخ ديوي وايل رسرغم ركز َمِلَص اجلا

 محلا تناك نو مونل ادوجوم ا نمل اازهوهو هه نيرا اماكن
 ريغ تا نيترم يغدر ازيقرهو مور يعمد انوسر نمر

 0 ايد ادمبرّمل اعلا ريم اهرحإ محلا
 | مددإو شبا هيب م دلال دعب مرج
 مزلمر اوضون نأ ال اجور ع دلك اص مضرب ارعب
 طعب رعي مدن دهب مقل مل اح مالت ارب شقا
 "0مل دول ان مصر اضاي درج مدون ذل
 ”قسرو نعب ني أ لختلايد مهو موّرلا بشتحابؤمسو
 10110 ايدو نبرشور ض نبا ايرينا ليص
 الغري الوعربعكا| باب اوعنرا عوفاب يملا نادضيح

 ز ةوعركي نحر 1ك ناف مدر مال |ذينح (ياخريال زراف
 لأني ببس لاك لاق اس و للعنف ءإ/ نملالا/ تن اصو طمس رز
 ناكو ايزيلهتاو دار رانرعاملا وف ثن اكو تمسّس ا ةيعكلا نا
 هن تعقن ةصكا ب ارحب تما نا مال دبس
 ةبحدك| باب 02و تقرتح اف ةدعكلا ةوسكب تطعن ةلارتم
 تدي مزج ددجإبو ميريل يعم 0

 ظ نالملو افمسلر| تلعجو رباب تعفرف نيبو ريخب نال دعب
 هارد دعنا يلع اهم ا هلا عانت او رت دازو ىقس اهل
 انام نارك نم مهضوم دوسلإف | عضل ن مذ اوس ان

 ا ل
 ْ ٠ راطخرتدوسف نيدل) نماض ابر شوصو ةنجلا نم دوس الا

 ظ 29 يل | 0 عي نسح ٍشيرخ يزعل هاف مدأ
 0 1 وامأ نسح اوي ه 57 . كنا مامالاو ارباداق مارلارهتلا يره ئوما

 + ميري ا ايص عزل رعضي

 0 موب محرما وسر داق اقاميعرم يناس عزب !1
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 ضحصعمب لع دان الكثر نبر هعمل ا ءرعالا نع امهر ةرسعو

 0 ا ا ادع مارح اريهجسم| اع

 مل يركز رج نع[ ضرر آكقاَو لم الص هادم
 مرم سانل اخري باوبا ىورا | نيدو مد وحي وذزلاتناكو
 حةدرا او هنعراؤعر باتا زرع لقسم معان
 د 1 دايو ايعرصو رود كريس اد دسم

 ن اكو ريع وصول ل اصلإ | تناكو ةحاول ( نودارضم]رادج

 فلكس لَو مارح ام جسفار ار ا زكي |نملوا نعسان ع رع
 ريس |مفبو اضن |امىمعسوو دز انم عاتب هنعرب| در ن امع
 نات زقورءالامويسملا زخم |نع لأ | نقع ناك رقومالاو

 0 يد وسج ايزرجيس ارم ان سول |

 دان تلخص احضر متي وتاني كرا ال از( ضعن

 0 اووي نكي 'و كل اورج نب ربع مع
 ركل اوس ََرْن !دبعنباديلول | نام 0

 111 اًءروصنم ا نأ 2( بمال او ثءارحلا ةرعارتلالغو
 دجاممدعا نينرم نع يزف دازو م اضرلا وج ديف مجم

 عم ةنموإ هءامو نينو هدد ين اذلاو مياهو نهتسب نس

 رساو , انس لإ هوان ل اعزتساو يزيل زي تاو نين ظ
 عسوولو دنقو اوم 20

 قطعا دجس ءآو ()ءارباو رويص رت اؤرطل ( اخ
 50 مر امدازبرقو بل (هلازيضازهو رسل |اذه يدانيو

 نية داع مازوت و ة.نارمالا ا وب 510 ماد ون ١

 ظ 0 ١ 000 0-2

 م 4 ل لا

 مرور 1 ' 0



 | 0 نونلانتشانلاوريمطتااوهو سسادقتلا نمن اذوطاماس اقل او

 5 ليس فوالاديسادب رقت رس اتنل اود درشم | ملص نمت ار

 سئل اومءاناهاور ميفنسأو د درطت ى | اموف ولا نمش (نئ ال

 الشر | ايلا دش ايلا اَنِيَو انام دله طتس ان كلل يَ و نسييبملا
 /| تسر ز اهتس ]وق رنعو كلان ورعطخ يار هلل | سمن اال
 اكل سارت اهل دايو ردبملا (مطخح راحل اهل لابو اً
 يكل لاقبو رمل اهل بر ناش اا ساركضرالا وش
 ”اهلاار اسال بي زي ب انكر ضو ارو اًيساراع ةد/مزيإ

 يش اغع اع ةءامنالا ةركآ نإ طسعأو [دصاتداذه تيّتاو
 دالدلل | نه فون الو ور يِلعر ااصرلوسرمآمهساو لحن رد اءأهس 314
 ملعارساو ضرال [ فرم |ادنوكا د نب دم او زكم نم اًمسارخأ عراب
 نيدعم نوال اق هزواوكي نهب لمو ركب الوعل نم ةعاجسخات

 ص ارسلك راك مزملا ميلاب زكم سقت ازهاك ا وولتخار
 كيبل |ابلإب زكبو رزبلا مسا رماسَتَو [ سري بو يرحذأ املا

 تيم ضروذلا لاذ ةصاخ تيبل اجت ن اول وصوم
 مسج ةنمعدرب يا اضعب مععب لبر ام سانا ماحد ىال هك
 اذا|ةربابحلا ق انع |هلكسب امال كب ترمس كيللاسضأَكر فاوطلا
 وي الإ انف ميم ابركسا آو قرا لملا وأدت ي ين اورح ا
 ماذلام امال رج هس ||ذ امين |َت كي دارو نم ةذرف امي
 لفل )قو ابرز يا ؟بوذا مان الف ادهم مصرتيو اع
 © او مضْن| اذإ ريم | عرض يصنلا(غارعامإ وق نع امام
 ملال عمرخ شو تناكو دز انه تاذ د كعنكر مل كد/و املا
 | 2 مبصلا ]للاب اكشن امعع سنو عزمي الو اهب دواو اءإ ابج نوحكتذي

 " ٠ ةلوكسنلانوريورف مهلولحل مو اب اهصخئر الع مهاليتس اب

 5ل

 ٠ 2 مهلا نباواو ةوكس هوبنل اكساتو نيرا | عسإبرل كلام نإ
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 لك يف ربلاومتكوكيش ف تناكو بلاغ نب يول نب بحكم زم لو
 بتلقتن ميرا ا اصره (نيينيرعا مل كونو ميو موطخي تاكو دع
 4 نسال 8 كيب هيالكن بصق ىلا رسال |
 ىلع ادق ميو مؤ هدول ال | رقعو م. رو اشم تراص مم شن
 اونو الكور والا اونو سانلا عب انسي ”تينر اذ لوا تناك
 مل اثلا بملا م[ تن اديتح درع ةيكو ةَوه اودادز (م السان [نرم
 عبوص زب تدب ةجاعرمل زلم عاطسلارج وركب يوثاتلاو
 الساري نارج ال لاق ليريطكي | رسول | نع ردع سا صرب اص ىع
 عنة ا تلائلإ ملك<
 صضرخل ( ازهل نيلصخح ادرعل طيري الو عليم الذ دن( كة يعكلا
 ناوي (ضعب نم َءلخ ا رار دجول ن | ضزحل ال صوصخمريزت
 ةولص نيو زا[ مدّمترو تومؤنلا و عب | | رم هنمإلو
 اكزبزضنم | تيبل اذي ملف انل |ناو مبعكل | اعيصزفنا او ضرعلا
 مصر[ معا تزال5او معاج نكمل ذا ةضي مل | ًركو هجر اخ
 مردئراوعاءسح نقوم ا مإذ رطخاد ةعاخاونصاذ او لصف
 ماقلرإ ماسال | قو و تربل جر اخ عام اولص ناكاذ انت( اير اه
 كا ماولصن سرب دسم رفلذ نوسوماطا فقدو عضو |

 وهو بو( نايت | رين مامال | نم دحللا لل بو يضمن ن بلت
 تلو صال اهي مومام | ةولص جي مل ممادق نقي ناب مامال | مد
 بابل [ن2نمرارجلا مامال ل ّصِتس (ناب يا َجؤن هوا نأك
 بزل | اع ءّرولص تود عرئوإ رج امنه نم موعام ال يعتسناو
 اوه وراو عصي ال انب اعد نم ئز ورمل قتجساوب الاد زيكتلا
 معولص تزاجزيوط فصدتماو رسل ازا ةرءاعالا ههلخ
 رغندعجر + !ةولصو ىصلا ومع تيبل |بّرعب اومقو 22

 رادانمسلر ا كر وياي ديلولاويآنجاك صال | لع ءلطإب ةيجكلا ةآذ احم
 نميرقلا سازنع نمل مانثال | ءارو.مبسكل | )وع قورصلا |
 ا مد للا هالدكام زلم ع اًيلاو ناك



 طم 7 رسل | مصر /داف ماهالا ارو صفكوم سانل | ( رع قاض

 كة اهعلا و ١ ,رايبد نيورعو عالما نباطع

 جى افس تاو تك هوك

 را ال |فلخ اولصن نذل !بعإ

 1 ابا اع صل وع اردو نس فوك
 رع | ناكر نم نلعف هرزعإ د

 مب مك فنسأل وما 5 ةولص عم ده ف يرشعبو
 لع < فه دوأو .ةولصوهعن ال رنا عمال اذ (م منكم ايإقعسب
 توصل ةع وسريع مل صخ اهب يس ديدي ني نكي لنا يقعت

 1 لا

 ءاملاو نسم انملا فكما اعاتم لرد نسوضو واو لذ
 2 اانا اسباب ج3 نجلا |نعاضتي ووصل نا
 باف نحاضب ((هف ب اننسَلا فنعاضكي زب اهب ًالعل | نمدعام, بهز

 هيام 20 مول موص لصبل نت ا كاَرَو زبعزبرم او رهاج لاذ
 بحتسي ئل يارب صلو مارد فلا !ميامب ماريد ةىرصو فلا

 تاعاشلارياسو مَآ ها ملا و قطما اهننكنا

 2 الاسماك 85 وسكر نول (و سواؤل (ًملممىلا

 انا كرا هلم اكو ةوسلتبملا اكس زواعتن ن اكرم نيرا
 ةربع تان خو زداضول | عوسك«ن | < اوكري عاطنال اًءاسكم وسلا
 ماير ةيلهاجلاةومب سانا اهاسك نميل| ضع نه

 انكي همك كرري ص بلان اءاسام ةذتم تبادر

 رحت ناو , مدع ضو يبزل !نباو ميوعمو نمعور و ركبوي |

 87 لأ سلوم وطابتلا وسلك لاما تيب نم موسك ناكر نع | حا

 1 ١ ليون اع يي كلا تنال خرابيرلا ٌةلواعسو عدو

 0 * دك امل

 لاو يلوم اوم
 تتسم ١ ميم م عبلم ول نهرب ال2 اهسزلاو



 لس قزح ر مالا بابيرا ملأ ولاه نيح نيني امو تس ةئلنومالإ
 بيرل اليقف مبحكلا ديف نولي امن سنح/ تعز اسف ميز اكل ةوسكلا
 بهزلاب مصل نيزت ؤ«تىئلطلاو عب ايلا رلعنن ضال
 د |ءانيهزيبزل |نيازس اربع نا ق ىزال تن هز ادتبا ناك ف يكو
 مسادبع برب اجراشناذ لك ةوسانل اراشتسا م انبو بعكلا مره
 تمريس ادق تن اكانئدل ام نب م ايرحدم نو خاو_ر يمن ديبعو
 ىقاكيريسزل |نبا مزعف ادا اح اج اهكر نب نو حاز سابع نياراشاو
 لذ يار اهذ داود اعاَرتحا ام اههريبسينزل ا نب ارماؤ امعرمح
 اوارادد رادع (يىحريو ايعدب لحبجو دوعم ا زخاو سضننب الع
 ديزل انباع طسّلف اوم رود و او دعصن |واريجا ين ميميصي ال رنا
 ياسو ايا غس ار 6 هلغا نهاد اضو اهلا د نم اهّيلخ م صكل ا
 معمل نم رجع لذ حزم ف دع اط ءيلعو تن اكن محال طابعلا
 نمو ها زراذ ردد ل نمو لعفيذف ن دب عي نإ/ دقن مو
 ضو (هءامريدزلا ساو رجو .رعسوب قرصّسلف اهولع دعي

 9 ا |نماورّمع| ٌعحواشم رعمسائل
 - نه 7 - 3 1
 د نم ءورصو ةعول زهّو (سو ثروخم درب واقسعر بل( هول
 ديل ازاف ريعكل| بيضزت انصمو مب مياس ريبزل | نياركو وبا |

 تسل يرسم ارهنادبع سرح ءكم اع ميلاو لل تحب كام سبع نبا
 لك بهزا | افص معكل | باب يي ايزم بضنر اند فلانيثابو
 امه وع ور اكمال الجو ادهطب ركل | سسطاسال | معو ٌمريعكا | بازيه
 دوايصو يلوا زرعز سومو بهزل نم ناكرال او بازيل | اعام ف
 بهز( | نم بابلا اخلالا حاسم مالسالا بت يدل [بهذ نع
 ل ريشرلا نيرو نيضوم اريم | إلك عيرف قرذ ريلولا نم

 روابط ارا اعورش نب م اسإللسراف مف الح:
 حيت هبحلا | بايع بجزل(حافص اه بيار ازب ملاح
 رانبو ضلع هينا اههلعةازو حيافصل ا نح بابل عع ناكاس
 بابل (ىيقلحور يم (سملاو وبل | حج حل [حيخصل اريلع برق
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 لمعو لاتش فلا !هونلاو للا بزل نم باباي زااف ةيبنحأ أو

 مدر روح ايؤطب رضيإلاورمالإءرضخال | ماخرل كك عتب دياولا
 ردلرلا الكير افرل انو ٌمصكل ةلسور# مافزا,هتفوأفن امج
 تءلوارعراهناردجج: درو اغرب : نم ةارعر وما ربع نبا

 يكد بكا نيت ورا ىئلسأ او نماكلادعاسلا فذ

 لطي الاكرم اناهنعد (ىضررسزل !نبرسارعن اقرئالا

 !فوجْلخرسُرل نإ ناو ارم تل طرب دما حونو

 ل ا معو ناف تيبل ااوبط تاق (هنعرساوصر

 قرح نا نم عل بعا ميحكلا فيطا ٌتلاق رشي اعزراو جب رو
 ببطل اررعكلل ىو | متع ميار رروقح و َميصفو (ضداجإا

 رخو اقرلخ اب بحل (بيط صر ء| ربوعم ن اك جنب الا ة ةراص

 نيف بابل | لالا تين نسرجسملا [ل.داتعل عبرل ايراد

 اهواي الص مال وسرركما دمه رايز زل نس دأسلا ظ

 قرم اوأ مسا لسع الحرس لويس منوم نأ لسع كاذب قلحتي
 لا ةيدملا لحال نايا زامترمأ تدب برعد و ارارل او هميسطو رب اطو

 "رار ازع امزعماغر غرس ند باجرع سم يعم 2س

 2 مول ميو مباط م تيمسزبت» ةباط ةنيرما يوم ارد انااا

 ومع ىو معهن اهلاوي رس هير اهضوترلا ظ
 تاي اسس |. دل ارل !يماسصو امى ىرتسمل!بيطل
 ] ل ناو اتق نم مزعم ةنه اارها هنو وركيك](َمْف شرما امنصاو
 مدن | اهيف عاف نازي تيمس معاطن |نيرل او عاطا يان | »نمو

 تفصااذاىل 0 اب ضو وو
 مك اص الوم ةنيدحإل ةوم2وسلن لكانت ماو وال

 ظ اديإو تال | م انعام مول ازور عر
 ا 1-0-0
 | ١ جنوييع إم و جسإل وفالاب بناة يعايعرازوسر 7

 022! مؤلمج اذا بكس: هل[ طيف ةرزصلاو



 يلح هرصب عّمو | ذ(ف مسي ؤرطيريلع يح يلع مل تلاو ةولصل | نم
 مولع ماتلاو هولصل | | نم هاز أب فحل اهو مو مش سرفر اش |

 ؟( ناو لومينا ايص ةرإبزب مغني هنا ايلعت رمال سنو ريلكر | يم
 مدأرت لذا موسبلبو لصور إْعِب ن ( يسيل ملا أزل [مّيَم
 دعنا ارضد | (همإو شرم ا ف فرس ؤينحزبإ رض سي لسع أنما
 اعالضن | زيليحر هةؤنإصقغكيل معي نحو العنا ضعبدنعركم
 وع |قيال1 ار يخ دلع (ربمب تفرع يذل | ناو قالطالا

 . بلقلالتعمطنتا ارويعتس جرين يلرمو رن دوا صاأأو
 اد امهرصس بإيزصواذأ | يس د (.نل ( ةأري رب اك ةيذنصت نم

 لوول !لضمإلاملعر تقسو م |مملارجملادوضدؤي هانمرم ام[ديلذ
 رصينة رنورص اشم ا عبي 9لععي 2ع ر ازلو هضيورلا 2 هزحلا ةييكلسبلاو
 بنكئروهم ا ءيَكإِصيَو رولا 220 اه كل ودمر[ ةطورلا
 ظ نيالاميكس ءازجربنمل دو عبكذن |ندرلا مودع ايعا رددها

 2اس الأ وكت كو فت /انين اجرلاَجِلاًميراب ارصَتساو
 عسورقر مرمطود |طحس | لوس ا ميني نير حت ادرك

 رمذملا نيداعرعرذ ن | مينرم ا بالكونو 1 مر | رص عجل رمسم |

 اذ ودع وبر ؤ عن نجد يفاعي ناكل يولع عاملا ماقعو
 ربكيو اعارذ نوضو ثالكربَملاوربنم ا نيب امعرذاواربشو
 بايلاانع |ةررلاح تبآو رهسما وس ناينإلاعن با( نأ كامو
 0 رعغسملا نمبر غو | ةضورل ا ورعيَعلا ||صاذا محل ايلا ماع ساو

 0 مهن هير نإ ويقر لصق (ء مزمل اذيلو رهعنأ |ةرض لع 1متر ش

 7 ميسم عبرا ويشار ارم 0 «و'ملبَعل |ريدتسف ركل يعل جلي
 لجو هرارع مواز ثرعلا سار رع كل اودر أسلا نم عرذ)
 لفس ا !!ظان فرو رس |/لخربمل ادنعردشلا عنب دل | دنقلا
 2 | ماسر فبل ض اغربمل ار ارع نم لغسل

 . ملهم مققوم الجمل قر ضخس (ينرلقلالعتج بلقلا 3
 كم هيا زمتتبابة وسب الو رب ؤئهحوصلم 37 ٠
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 1! عارذ سرك مز ب ونعم لا خاتي 0 7 7 اولا

 مالشن انساقريغ الع مدد اجت |مركيع مدنا دال وسرأي

 ٠.7 نهتم وجا لوع دعا اج
 ونحو اهكالزرب اك لعولل وع مالم ًييحع | تالت ريض ب مهع
 دفعات وطن اس الوتر يانع ساكارجانيح اصلا
 هلفاغ 17 نعزفعواركأ اذ كو | بحرصو محا نعال اوسرمو

 الأ لالن اا ٌنيحمىلخلا مرد (لعز يسارا ْ
 لاق ولد نع راريخو' لوسرو عزبخئاريضارة مرج

 21ترهاحو سال ] كعةلودنامالا تنوازقرل اسرل | ثنعلارت
 أماقخ دن او هليضفلاو زطسول ارث مدام العمل

 حلا لولي اسارا اسي ن اختي اه َيأسْيَرب او رترعو يزال ا اكو ٠
 4 "و ماع نامرجا اعو يعال !ينلا لكسر :اربعره اعاص
 كو غال يباازه اخلكاواعم دوال يعو مخرب | بع تيقص يك
 غمد كا لو مع رب |لع تاماب أك هّنردو جاو ماهذا
 معّدو قاضوا سياحي رج تباع 1
 يلب الص لزوم ايوع مالد ا مسلتاو ضب عرش ١

 | دجراصتتال (مفكدا يضر فلم ا نم عرعوبرع نبأ نع#
 بانإهرإكع م1 دياب ايلا امم د

 اعمال إتوََ مدارجرلتاعتقتو ءاَسإ(ليلعمالما
 د ردايربو رماة جرو ىذا
 قالف زب نالدن نم مما ومرسي ل رع مالا م ياا
 تار ابحل| نم ازعدوزع وارسل وسراب كوع لس نالد نب الفرز ا 7

 قعر قصررك مي .!طعم السلا عارذرمرت قدك مضإلا مات م ْس
 رتل النا هضويو مئملعب| ملعب اصر لونيرم بكم دنع رسارمننال

 0 اريل | ضرس وسر ويصر كلا اب 2
 ' 0 (ريص مللوس سها نعرسأ|عءكأزجح

 الل ا نميبل
 مار العر

 اقسم 0

 لورا ع مالا انرعإ هاضو أره ناو أ



 5 أ
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ٍْ 
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 ١ م
 ربزلا 0
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 ككل رص فس اضل دكر | اصرف سدت م

 ملجرلتر صونلا
 رمع دولا
 0 هس فم

 كوال امزقوعلا عمر ' سي ةعلاع|ردلاو او ليوالا ةفصلاوه سوينا
 رح رسنفل نمو ليد ميديا امال وسر هو لا
 توقد ام نسحا سدو ليان و هناك سلام مل وقشتسو
 سلاج تناكا ل نيد. يجعل | نع انياحم| هاكمام
 "اوبرا لع الد اقف ف علاج ميني الصويذ للبت دنع
 اك[ امم وشن | [ةاطذذ !مغاولو هفومب اع رنا تهمس
 اا ا مدل منعتساو رهن |
 دعس قير اننا ىلر لإ كءاعغشتسم يزد نم

 هما ار عامل ريهمط نم هب اطفأ |/منلغغا عاقل اب تكد نمرتخاب
 0 كلو دوما رفو ف امعل(ميف «. هنكاس تناربل ءارفل /جيطن
 2 نشل |كزاعاداط املا دنع معابر مر 'يدلاعيوشسلا تا
 . يدع اصيحنلا تارك يانيغ ىددجت ف صن زل سخاك
 منوع رويل اكيرس| ناب ناتبف .ارعال اق ا يرحب ل اقف مونلا
 ىل ارناوطس لاو ر صل | نيب ففيف رمل | سار اوبس

 رسفنل وعر و.هدوكو ) اهن ردا دهتكو ملم ]راصتسساو لآن
 مئارزا خابساو ماراف اهم نمو ميرا اولو ريحأ امو صام
 ةوصلاواع را نم فكك "ضررلا (ق مريام 8

 مدا ومررالا هذكرم | نكرم عرب محعيخب ا نخ نمل ثركدَف
 هدا تاور وما صور يوجنهو كرف نب ام هدب ةفاويهاج 5
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 فاش وكل ةشمانل |وعربوربل ادنع هفّيدو يمص لعىربشر 0

 بل |هدكر إتلاو نطبل !قاصلاو اورككو لص وكر اص وربَب هذ اطيب ْ ٍْ

 "الإ ايتو ديل ركسم ةركيوزو اك عرو ىلا ما ار بهل
 | وض از ملوريلعرت رصد نوح ةنرطقوا منع عنب ريم ميحزوبل نإ

 2 رتخبإل نامي و ريع مقضاو العلا راك يلا وصو باوصلا 1

 ظ لاي مناوادتئالاناف لذ ةرمر اخم ةلمإ اوصل | نم اريك 1

 نصح اوملو مولا امص ماعلا تار إلا /ثئنلدآلو بعل الاون ْ

 حبا كانعساهالوق كندا رر ضايع نبل بضفلا اعوب (ريكحلاديسلا

 قئقتالورلالضلا قرطو كارو نيكل دلك كيصرالو يرهلاىرط '
 ربا علب هوكي ديل[ رس ا ةارلاب طغاتتو نيكلاهلاةرثك 2 ا

 داهتاو عال (وفاو يف حام كبل نا. هلتو هلام نحوي 0

 غنج حس تلا باوضا (هلاعؤيرضنل قت ميكو العلا 1
 مسا وسر ب دججسم: ابنا ولَصل الصين |ةنب د ايديا كَ ١
 انام اكديف ىاهنغال[ى ون ناراغيشو مودل |ليص ْ ١

 دما | عوبلك 2 زك نا بحي ةوش اعل / ماما ظ
 (ذاَك ما طصريازوسر اع مال لا دعب د بوكبو معهما هول ا

 7 5 نو نيتي شرار طلاب 7
 دوزبو ماو انلوحا مما / زق زحل |عيتب هال ]ا

 0 0 ا ١ ١

 ل بسم بلو ب وسحر سانعلاو نمعو

 0 ميفضصريفب ميكو زو رن ب غحجو
 كير نو جيبلا سوتذ درصف ةريعمملا د اي اع

 ١ اربهتل |مومت تايدا بكسل ع رستمب د أ تيداغ| ٍ

 0 ب الس الوسر تربيون اودع ظ 1
 ١ و 0 الصبا لوس رر يسم صل ! ةولصرحت ركسو ١

 ا + 11 كسا 0(
 ةلايزب بولا ابو يلوا تبسلا عيلؤنوحو ادعس قب نا :



 ديس نع عيو ىذجرتل [ب انآ و رججدل | ثيدجلا بش ةولصلاو
 ف ةوص)اف م لرد اص مال وسر نا هنعرس صر رضع نبا
 ناك اق امعس ان ررع نب نع عمدلا رو قيرعل ايفر وجسم
 مين عيد انناسر ايار ابشر جس قى اي لوم لك صد وسر
 قابنا ىئيو تيس رك باب نا يح دبا ورمل نيثمكر

 رع نعوذ فن يو ملكا ايعيونل | نا يدر يل | سنراريب
 ابنا بحتسب ةرطع ميل اكلا منها ضوتسنو امام نم بزيوابق

 رزبلازها اوعي اهضوم نيئل* وع عو دْيرْل اب ده اكم ارب اس
 مه[ ل وسر نأ ل ارامالا باب ليزإو اءزم يلة/دق امرصقمب
 ©« بوو ا ضوتيو انإه بزيد )ستمب و | انزماضول ميلي ص
 :. لاب مارون عدبو ماعلا تالاه نم عطع ةعئزرل | تابآ
 هكا م /وعْس ميطقتو ةحركلا ةضورلا طيف اعصار مل |
 مث ةيسع (: | ممهشتسملا تما نما زهور بطل لدنغل

 فا عزو رسم ا مرح يشو اهلك ةزيرم الهال سارقر كاع ورك
 نم مهم مر نم سس ابالو_داق انغلا لا اماو لاهل
 رصيف طور دعرا ايمو ئلاربق نع فقي ناؤس إي 2رجو هرعس
 قرد مانلا داق امزعس | غم ررعو رك, لو وعد دو ريل
 ككرل ا هرصَو ءانزحلا ن اك ةايرغل او ةنبرم ازه) نيب قلاع
 رعع ملا (يوريعر اصر اقدقو اهي نورت غرم الصاد
 ميلك ظحالدن (رلؤبنب ععَح سوانا ربع ديو يزبك
 مدنا هس اتخأ يلا ةزلمل | ناو اميلالج دنيرم ابره قم علعأي
 ضدتسياو رنذرمو مناطمّتسإو ليميطعرا لص مسن قرا لاعت

 مك عرو اجي | لن مدَمَما طن اب نيم ءرو اجلا بحتس
 كرب[ در ترد ره ياو عنيا نع رس عيد ؤإ تعبان وف
 نيرو 2007 يرصد لص ينل نع.
 نامي مرح رز ادا (دهلا عياعيوشو||ديبوتدل تنك



 لايريش لعاجكسا ان: جوف ازا اننا هتيم لاب هوس
 يلع رب | ص كرب ملرج نم عرار اه ميريل | لصرسا وسد
 مل وجم ا ركاز نم ابس بحععتسي نارا سل عع جوس انل |
 | 2 كاهل يرن نيرتذريكالد د ازبكلاو قيرابالاو ريدر مرح باتت نم
 |  ئياهشاو ةشرلل معديص مزج و وتصل | هكم عصي قسساك
 انلاو زد اهض ناسي ف اسو رقم مو عر قيس م وم او زنا اع
 مو برانعب [ه أو ماه رميدرللا ممرصو ل اعين اين ا عب اسل

 مرير اجونل | نعرتعرس مر بلاط نب زعزع موعد نر
 هدا ان “لا دوبخوب اسضاقرو يؤ لاربع نيب امم ارم اهلك

 مالها ف عت الذ ىؤاسحاو مس رلاب يجرح رسل زها نم عرجو

 ريعنيب ام برح ار صا ناكزيؤ اولا هل ونام ىوناهار اس
 ءاهس | عن لبرإ (رد ابك 2 يعز احلا ركيول ا ظف اح احمر رحا كل
 ردا ريع نيباح ملبرطعر لصرب ]وسر ممم يبرم نلآعالا
 لاويوملإو و يوم سيلو سؤ! مو مديعمل اري اور !عذعم اك
 ةييرم اب عزت ابطل | تر [ول 1 اًقرنعس | ىصر ةردره نإ ترم نم
 .سيراناو مامامونباليبام لوريل يصردااوسريد اق امّعذاح

 ”رصعلو ديد احلا ناتدحلا نانباقلاو صيحمل | +د.اكصل نم عاج *
 نإ بحتسي ةريغو نطو ل] خوجرلاو منيرطا نمؤسل ادا |!ذا

 وكر يعي و ريل ايو نما اهكاوعيبو نيتمكرب رسم | عدوي 1
 لمتكال هلا سومو ةمايزل | ازساةرروكزمل | اعدل او مالس |

 «يفادوعل (يلرسينو ميريل ااطصرلوسر مع يعل | مااذه

 ةرعالاو اينرل |ةنريفاعل (ووضحل | موز راو ابوس ايسس نيمرحلإ
 ١ خيمو الت فصنبو نيعاخ نيل آس ل /نيفاغ نيماسان درو
 | نر ءايساواضوردسلاو ديناثلا كخالإ سف شميل

 | 2١-2 ساطتالوس ردع لعرجسم ا ناكل اد اههعسا د نب نع ل وسوي دلوع اما سر رج ق عت مم ظ ' م كرازعلا صوب 1 / حا كص -
 ريفر ملف خلا بكيخ لعد لد جلا فقس و نبللاب (ينمم وربع



 داشاع هانبو دنع اقهم لرب دازو اس هنعرسإ صر دوا
 مي اسيشخ عوج داع اور حلاو نبدلإبمليريلشنا اصرمادوسرمدبجت عر
 ةاخلاب ئارج يو عيل ث دانس دازف منعم صر ناممع عربع

 2اهابروقسو دل ومنم مر ادع نم مرغاعصو دّصْعلاو ةسوفنملا ٠
 .ةدبوشتو فاعل عفن عْدصَمل'مْلوَكو يراخل | باور طنا اره
 9 لما ًاوفرحا دي ن نب حراخحسعو صجلا ضو لمّا داصلا
 + رضوي عار ذ نيعبب ريس لملك |ليص هالوسربينبداق ةعبسلا
 .:> د.ان مس رن اكاك تسدداول ل ضعو اعارذنيسكو مياه
 رهو ررضرحو عارذ ب ام غلو نجم ركل اربع نبريلول [ميق
 . اه, عام باه يرمم ارض د زم نينامتو مباع هرضومإلو نيس ام
 3. دعما اهفرعاذاو تلدل اه ايهجلا نودطقف ماشل ايم نم
 >5 رجس) ةولص هزل د ببي ذل |عيعمل | فزحلا داو يرِلعس ااح 0! ردا لويز دمع ذل اكأمو ةورصل | لِ ظن ادم اب جتحت نايتس
 «ل ناكام لو اني ا ار جاسم ا نزع هاوس امو ةوزص فل | نمضن اذه

 د لالا فصل ال, مدل اذ معاج ص اذ (نكل بي غر يصر
 الب نع نيعوعدل ايو لع تمون امايع نطفي ف لضف ميل امه.

 - يلع وكربنمد اد مير لت الص ءالوسرنعهنشنا نصر تنهإلا |
 أل جسر ادع ةداصلا عزل نم هام دباطشمامالافاةوتخ ١

 + نس امريعملا وزال | كي دحلا موّصنو ةمعل ا مويادتوج ا نم
 ١ وتعلو ميل انلا ةنح ضان ينم ضو د ؟كربنمو كرك
 11 1 |عزي نم هامل | نم
 5 ىبل(زعوجرسل ل ط ادازهو نجلا تزمذ د ماو ماع هجرى نا,
 8 ٌعءابزو معلا ض مب رعضو لب نام ومد الو ميريل | لص
 ٌءءابزل لح الو هووراجركنم ا اني او ةركمع ْمَيرَلِعب |رصؤيلخلا
 | ذاممامل(ضعب دوي يؤ د مو هلقتسرب ملت ب جا ليلخ ا

 امتنا: يربو سرمم ا تيسروزيف بحؤتو تع سرت اح ١
 اب مملسرع اهركار بجسم سريل(عمإنز واضن طاب اؤهو حلا

 ل
 ل |||
71 0 

 1 ورسم ءاذسم صمم ناوي



 ا

 يينلارصسإل ن[ذل |رذنول يورطسعلاو حب ارل املع سلا
 رمد | مكر يو اللا ن الرو رينف يقال ادم اهاوا لير يلكر | مم

 دلو وردت | صول اروهس ا باعرل | بحس ذا امك اهنعيا صر
 انس ايفو د انعزصف ريلع تحو هاا اذا ازهزمم بجحراَتلآو بك
 نيه ايدو ةولصل | نيمس ل يكو عج ال أوه اص فاككع !اماو ةوزص
 عليكو ناصر ةولصل ايدام او معاش اهكنعا دار اوف اهغال |

 عراسلإا سب ابل ا رضيزل اوكي متو لف انداملاو
 نمر لسا امزح بكر او || رهام ركن ذرب نم اع بدم امهف
0 

 مف اوهو ريف تود اناهوخا عاؤلاومو مفرعب ف وفول ارع

 وسو يرطاموذ بعيد رضن وذاع بجاو كرب اهوذ نا نالاو
 هزه ىرهلا د جيل ناف قنسقو مرصعالا ونوع يام ارعاشت اك
 الواو انؤتس :رومو ردقشت ريل |حمتي ةنوكلو | ا 2 نمل نع
 مثل ماصع عوصل | تست اونموم ارو وإن اهر نمت مالا عاببال
 . ا ذاوتفلا مو نوموتت ورلحا يل عجراذ اًمعمسو حلا لعاب

 :ايخلاامدرب انبأت قول توتي ورمساما تزاج بحو اذاو جل اب

 لير رجلا نما لارعب مارا يوجحورخعلا موي شا مالضفالا نك
 اماوريصان اع عرعل نمر | زيوتجالو مالا مع جلاب ماحال
 رص نحب مقفول + |مال| ع ردن موتو موصلا
 يلم | موصيانا بكسنو قرزنما !ماياون الور خا | عون نم هدلعلا

 .اكعاماو قرع مول موصنال ناو احلا بحسيل بال ةؤ رع موبزبف
 فحاول ىذ نعس داس! مويل| عج ابرم [حا مروا ذ | اه
 علل داب حرج نا حوصل لها نموه يزل (وتهكملا بكس انباما

 ماضؤل لع أ | عضم ذا امعوعو تقوذ محبسلا هاو اهوا ممزاوغاؤتاهلمل| عوصرر ار ذاو ازه ناب قي/رهو نعال

 ك0 م 6 سل اش 1

 ما إكرت نع انتكلاو الصار يلع مش الذ اهرح بُهَدرت [روماعك ارب م ١

 اعرب ةدوؤلال يزل اذ توي برصو خا م/ توني صلعف 2

 1. كان عر
 خلا



 ريسلا ناك قدمو مايا ةعام طخس ةعبسلاو ءددملا نيب قي نأ 7 هزل ومر حبيل معدل اذإو عمال الع جمب مل قيطلا 0
 موطزر عبراتتلا بحتتتو يع الا وحان ريل اضل (ةداعل | رعرله |
 خرشن يره ارجل اذار بجيإلو معسل موص ةرازإو ةيلدلا
 أصل اثييمسِد ب يكرم ارصزلب مل الجو م ةحبسلاو لسن ! اوصل
 ريغ ى انما خوملا يرهل |ىل|غوحرل | بكسي نك
 نينوب او !ًيمرلاوا تاقبمل | نم مازعأل اكريوهو ريف نواه
 عاّدول ا فاوطو !ىنمو 71000 ايلاوردلا
 فلبشع رهن مالاو اه(وصو مع قفسم رّيسل !عزشم نيم كالو ال و
 ى أشم درهزلءزه نم اًدحاو كرب ندف زرايب قبس اياموضو ُُظ
 جلا ابا ديل عوض عمم لاكزب ا عصالان جيد ا ادعاصن
 اساعط مان |مرلإو هدارمد هال تمور خخ اذا[ و عمرءاذا ةعبسو
 خوملا امويرؤزكنع ماص ماعملا نعزجت ناف رد قرصتو
 .اظرسا] ءزهدو قلملاو ا عيسلاو ارضا ال افاوطكرت كمل اهيا
 بابلارخا ازه ناب قسرفو (يعمادأع توقبالو اهيف ة]رجملا
 فوقولاومر جلا تومي ام درزن ىف لا ة.سرضل ا كاثلا
 رهاكُح | عيج ٍعروسُمل ا مرك مد رمزل فونول امرا نلف ءِقرعب
 لإ عسلاو فاوطلا جو عمج رعب دكب نارمزإدو ٌمقباسل |
 و ابحاو حمانا اوس حا اصر يلعو عرغيلاذ بسك لو
 موزااكرزعب تاوعلا ناكر بكا رص قرزاوستو ر زعريغل اميع ةريغأت اوي الو يال امل صسسملامدسل | 9سروول از حاضمل | تكنو عون
 نك ر زعالب ناكما]/ةرِجو قب تلا نعزالضلاو هايشلاو.
 مئات. كرها نورا اخ اي هن
 رافط الار ةوارعشنلا قل جنن ولن اب مامار ]ا شيسوب

 رادو | ةيحفلاو | نم |رل |نصددو | سارلاريشنو ( بم
 آس مطبوا# اسس وزب نارعزل هي ةونمتسل حول |

 نيبو صو ماداَءّرِلُد عوصي ر



( 

0 

 لإ 4

 رولا

 مالا اريصلا اسمو اموره لكن عم اصرخ لن زري قرشيو

 ملف عبف بحل ناذ دب ريف بن عاجلا اصايل ارومالا
 م مرلاومع|مدشربلا تموق دجحرل ناذ محل | نم عبسي

 / | بجي محل انمرددم عملا نم اثمرل اهيف بيجذ مرحلابو ١
 رح إب ا يا

 و ضخعورربل |ذرو يرجح بصل | طوق انعفن ال( ةنوزنع

 , ناو وبانلع ىلسل[نم نيلرع عريف ناكن ارولذم ا اذه وس
ردارصلا اق نان اف نيفراعنيلدعلَوو الرش الغش لا

 

 ًاررعبل ثق ناكناو رصال اعز اجارشمو |"اطخريتكرقو ننارعل |

 لقد عاجل هبوبطل اامسع ورب الذإئوسني زيان
 ماجا نيربلا ن اكامو ة اشررذ بخ اعرع مرن ناوصو ال بع

 كاذلودمعل اميفف غصان اكامو اهئحرل نا يدل اف ايإئموا

 ميل[ نجا ض عنو رتل رريصل |ضيبودارحلاو درصل تمم ز كمال م

 ول السل نا نزيفاع عيال ب |نالرعيكعولو هَل اذ اذهزك
 عجة وهملاؤيو نيبلرببكاا ولو يعصر وصل | سبججز يم
 ندب بدعم بيفل | ونو ما ملل ا نو ضرر ع ضلر م 3و
 : كارلا ٍكرفولو الذ برم لاو روعلاكن لضا نان: بيعم |لذ
 كرفال ار وعا,نسعلارعاروعاىرذنارل ضنا ن اكد يجملا

 7 مو و2 . عوت تالا اعز طئنالابرلذلا ىرنول اذأو عصالإ عزام

 ار/درسوي اك ناورتم ا عزا اش ناريخعو بو تحرا ناك
 . ” د 3 هو سحرا ن 5

 ناو وبر كنع ماصاشت ناو ؛قدصتو امم (وط اد ع كرتشإو
 اكي#راواهاعط مييقل ابوي خا ان ةياريخمؤ بو لزشالاه ناك

 0 ل 2"الاواهو ءاصنتروصلا ة سلمك | ناف امون رم« نع ماض
 الاودم :همزتب ئك|رغ الو ريموي كس روتي لم او 5 رلعأ»

 ٠١ فيصنمدياكام ممويصرالملاو محض فرو عون
 تناكرإو عرتبب غوت مغ ثم عل* نض حس نانمضلو م مالا
 6 مايصلاو ماعطلاو هاشلاو عقبلا نيب ب ناشر مم ص

 للاب
 ا

 أ
 ا
 أ



 ربخت ردها بجاولاذ ارج ةريخص تن اكن إو ؤبضلا ءازجإقمّوبس_
 ضوجف ق]روا اههسآو ناضكال اهكحازكو ماسصلاو ماعطل ( نيب
 هب وطق موو ام موق بسن نا نمزف اع (عبب النك رضا
 تاف مايصلاو مافطلا نيدريخج ومصو هيلا مزل لعن ناك مزح ا
 ءعطق و ميلععم الذ (براي هناك (ؤرهملا هتعامس سبا ىلخا
 ماموستا نيوبعو تنل رحلتي مولاه ال نامتعل | رعزل علل
 ءلال اعنم ا نميخئتستو هريغر او يبلا ءلضاب نم تال لع عئءالو قلالعراج مامدلا فلل شوئسح ا غول يتبل محا تسع
 كمونؤل جيماولو عيحملا ئيرح ا رطل دو ةجاخا نوح لاف
 "اولا مل اناملعا عرف جصال| اع موطقز اعاورلا مرا تابث

 هأنيق اجلاو ةدربلاك عرغ بعاعلا ناكتآف ةاشحذ اندز | هانعلطا حم يؤم ب اهتراوابجاو هكرتب قلعت اوس لسانم
 مندأو ويصل ءاَرج: ؤللإ يعض لإ ةرهر جي امالا اميفيكرجيإلاو
 . ةاكريزل نملك بلرركلا رو ريغصرخصلا قيؤْمآر يف بجي
 . ةنردوذولو ريصلاءازج يالا انز كمر دبو |ةدب جذذ هلام
 ولوزاص# ابل [لكاو مبجاول | ةاشلا نع (يبسب ىاربصتل| يرو
 ناهز ؤ ؛ يوب ف زاج يعزل هارش عببنع ٌحصنو|ءندبوخع
 بعون نامزل |اهسمآ اني اكمو مامالإ ورم بعاول | اعرلا قانا
 ١ ' : رز وجلب ناعزب صتمخيال_ وم امك نو ]روظح باكي ال

 -  ىزلاكضلا قاري تاؤزلا مد يؤساخإمع عورعلا
 ىلُع اضَمل اءنسرلإ عذاز:ب جيف تاوغل [يد انسيتآو يثوه
 1 اصتخف ناكم اسمو اضنلاب ما حالا بنقد حدو قصالا:
 اردد وصوم ا نيلاسم ا الع قارؤت و مزح اف محكذ بيت
 نوبوتسم ا ركل نودرراطل !انزعلاو بوطوسيملا اقترح ا 3
 ”زعل عنعتر بت مولا ل لرمج وين رخل قت مح ةواو ضنا
 بجياموراسو نارلاو عمم ا مد ملك اذه ةياوسد كالاع
 ببسو|وؤ ال. لاماك ع ابع بيبستاوأ مجح ا عنو [لخلا لرببس»



 مزخا كل نيدزوصوملا نيلآسملا حرت خن بجو حذلا .

 - ةدلارمحملا حي فن حاحا قح زب حزلل مرح ارضن ارب مرح
 نعالرب ءاعطلابقدصتب ناكول عوف يردإ |1 قيس اي

 اورو

 0 بسزذاامءار ركع م مناهل اهب زها تابعو رز انصو

 . هر ايو ةنيرمل أومليت صال دع با اللوه
 تاو ريف نادال نكل فياشل ايد [ووهرو إو ديص عر

 ليال لع صساذوسو داع يزلاونضوم اوضو نونا اب ويقنا |
 ممم ون نلت النكاو ةديص مدي لو مكزرسياذ ءقوصأ
 مّدرصل خايف رصحابو عمو ممم ارمزلب ربارعصال افرحا (ّْؤلت | ناو

 تييولتح موب ازعذا ذا م , ملعإ رمد |ورب راو

 لامير لن 20 سل م

 قلخاكع رنا فلسخ|نافبيطل اكعاتهتساو قلم اكء كلليّيسا

 ميرفل | درع دوصلا فالت| ازلو م برفلا تدرخن ىسدللاو

 ايون سلول كامل او/ق لح ا عمريصل فالك اذيورب
 | -هلريوورسار ويم قلعؤلو ومالا عدبدنلا درعتب مل يلم
 نائيرف بدو حمل /ِإع نمار ٌددرف ريلعت الصاوتم

 ناسرف م مثمنا اعز هين اكمو | نين اكم عريس ار

 ةهاملار صرغل امال راديهلا نم عاون اب بيطَتولو

 | ١ ٠ فتكذداكن أف يزادعنةرمارحاز ءذاعوتوا فخ اوإبو|لاو

 نين اكمؤلناكنإو ناو دبر فريلعن فويل اعرخاو ن مور



 . سلا“ نا

 نعربفكت امهيب_ تت اوس ناييرذ ريلعد نامل كو ناكموا ١
 ديرف انك كروب مذا و جمالا سازهال مال وال |
 يضم انعم اًورعلامعا|ذاراصحال ا وزإ صنت ةدماو

 كارت اقيضوا اًعساو ا تقو نايآوسنكل اذ قتل اكرم طياذي ٠
 راصمالا ازاميرنردتلاوبعلال نارضف الائ اًمساو تقولاناك ٠

 وني اليلواجا لجعل ؛: نالضنالاف اًهبص تّكولا نالئاو جلاس اف
 ابو خاكصما اذاردحلا معلا مري وتحد خلا

 كر لب زق اه لادز اول دييالوردكا | لاهل زببال اضم ا نم
 وج انثحا ءاو مالس ال ايجار اخص يذ نال اراتكبلاطلا نكت البلا
 د نيطسمورملان طاوس اتفلا مجزئ الورد يزف انتِ

 .ه الابن لوالاف وق سلملي ناك / نك 0
 ااولتاق ٍجمو اولطخ نإ بوآلآَق ىحنم رف ناك اوزان

 دربو | رح /سمحل ن ٌيرعلا مولعو قاخملاو عفررلا نسل

 > دع من وح ع مجم هم
 - تفنح ايوب ةاك جد راصحالاب نكملا ءزطيزياؤي عوجرلا

 الاف رب 0 الجو تدب ع ةماعلا
 رهكن ع ماصرجم َنََإََِمب ءاعط 2ااوسو ادد بب كانذنا
 مينو هاشلا خذ انها هيلْس رض كل | نا لصعآو امون
 ركل ارصخالو سرب |جمالابانلك اذ !قلح او (منيرتكلا
 فكرا رد عطر ناكو ةاكلا ركل نا مئالمل|عذهعامتحابالا

 ناذ مالا لع عوصل ن اكن اازلو حرا دعّمصونأ ملكطكتلا 0
 ملزاججو رتهذؤدإوبوا ةاكلا تسد ابو ةاشلا نعيرجتب

1 
4 2 0 6 
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 قعر اللوم نو عمال |حقلح او هيل ايداح او
 ناكة ان |رباذان تعداد 2 رب ححربصب لب. - ضازعيردعلا ممل سيل عروب اء] دس وإة لشن

 عمر د ب افرق ناك نآذ هلاك ئاك نإو امم عرب امر
 اكن آذ نورلاب دحض رس مذ ااس انتل م يلعو قبس اك



 انماط | < ضرع خارن امص |رنع طش د 7
 اف كذوحوإ دوحل |وناطخلاو | مقفل عاضو!قلرطلا نع كس
 2 اان كار اءلو رطس صبا 0

 لذ قلطا ناو ىزدا رمزا مل يده النول اطوط ناك ناو يرهلا 0
 . راعرملا رع خرج بلقب ن| | طرشيولو عصال اع اضن ارهزل 3
 0 الالعراصالالع ترص تضرم اذ [داقوأو م
 ١ ن2ل1نمرب الزير سارح جف (ك أ ريلكركنر 53
 0 1 |نمعدرسو ارد أو ىتفنت يزا [ص ل 57

 ا مد ني > ل سخن ل ]رو زعم ح
 درج | :ءأذ ناك رع در مضمبو نيدل |يدوب نايلعزبزدكلا
 : : نجر وزب اريسمل |مصزل سما
 ظ هكا و7 . ل وعملا رمزا ىسحلا 00010
 4 ناطلسإ رصد نط اروزصح نال او مرن اك أن [مهزلاو مرح

1 
 :ةين*

- 

 ذأ اعرب تاركا ازاي اد |نمنكميال نيدنرا لظ 3
 5 تنك رل ناو ,لعاضخ لد اعوطن زم نأ ةذاوشا 3

 ّء
3 

 ظ 0 د + مسايا أمسح ن نكي لن
 تاكئاوزكدوعبدءاطتسالا دور ف عمن االا ميلع جال
 1 ؛ضقلاكو ف رال (ةنتلا محب اذ مذ عالسالا ردح رعشسم

 (ٌيع ص اخلاو مال صخلا لكأ ذه قرا وسو متع ادولإ "

 قل طزعرصول عرف ضاخ او ءاضفل | بج كد جالا
 ْ ةعاطس لإ كر نارا نوت ضاهيزاكاعو ج ح
 .رصق ماقبل ما |را(ذ لاط اوسرلعلا انك لو ءاوكس رمزا يف <92:
 : 2 ف 0 5

 ردع (بِج الس قاعلإبوإ م هلابوصو ملا
 م بيس ةاثلا قيال داك عع 8

 ««جبو نواصل يغاطقل بج مرو وح 7

22 

 | نيبراصحال( وعلا نارج ببي ايبع

 أ
 م



 تيبلا نعراصحالانسالو عرمبو ف هقول لق قفشإا
 ردح عّواولاراصحالاب ٍلهَحا داو ءاصزعو/فقوما نعو | طقن
 ساو فوّيولال يق امهييحدلاهزملا احاضتالف فوقولا
 2مل اد دبعلاو مصلأ 1 نم ائلا دايلا
 عصب وكر [ميلع بحال مصلان ا | م انححةنزمو
 و مدر نذان محاًازيمحز كنا غلوالا بابل اذ اسرق اكرم
 طعومعربلو نع ماو جصالا اعييممرأ هن دايخ موا نأو

 دز لعولول (ناكن | ]وع اس -زلد دع مرا زيم نك لاناو عصالا
 / ىبمل ار وضح طرت الوهال مارس نخ ع نأك ًاوبسو أم وا
 2 امو يو عصالا مع مامالاب ّسحاوحو
 434 اصحاو ضر اك نع هريغ اء ازيجيا هيلع خو ميلو منع

 ٠ هكر لت وَيب الاف ل ندزإرو | يصلا نع مرج كزلا طول

 ظ داي وافل أو يعول و ةدوصو دنع ةالويرإلو بال | مرعرنعرخم لا
 رزعهالوسالو بالا مدع رزعرج الو لذ يعيب بالأق ,

 ماو غال اويل يعمل ع ب ناك دل او ىصول او ةدوحل

 اجلا نم ةبالوالو ميو مل[ ن آب ملاذا عال | ع مالاو

 رضن/م يلعرموو اجحت امرجمىبصتار ارم م[ سف
 ف ايذ :لعفاوطل اااعرمرق نأَه نع. غ6 بولا مدزعنو

 1 يح ميلو مدع لصنو تناسب وضل

 . رض تافرع م 0 ليل
 اثرا هالازو انو يمت يبملاو فتاك او هفلدزملا اضنإ؛
 :امضينا بحتسلو ءيلعومر ال نم يومي الاو د نا

 يوما لي لل ناوي برع !بمسب يبصلا ظ
 عابس 0 0 يبضلارام 4



 م عرعلاب

 ااطةرذلا تي يب ا
 ناكرا اعمال ريع لولا نه ةياججا د ميول |ترخو ىئمو وبرسو |
 :ىصل لام غم م [: جم "3 ميريقمل مان اذ مذاب ما.

 اضركمو ا اساز ناك ن| ريببصل !تعموجو | يبصلا عماج اذا
 لعوُو اضن بعوو ععال عرش ارماع ناك ناو مخي دسمب مل
 ف خرشولف صال يعيبصل | لاح اضم | يرجو عمال
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